
2022 m. rugpjūčio 18 d.                                      Savaitraščio Nr. 368                          Nemokamas                              Leidžiamas nuo 2015 m. gegužės 14 d.

9
77

24
24

36
80

04

IS
S

N
 2

42
4-

36
8X

„Snow Arenoje“ 
treniravosi olimpinė 

čempionė slovakė Petra 
Vlhova

2 psl.
Druskininkų globos 

ir slaugos namai 
paminėjo veiklos 

penkmetį

3 psl.
Tarptautinę jaunimo 

dieną Druskininkų JUC  
virto krepšinio namais

9 psl.

Kiekvienas miestas, o juo 
labiau kurortas privalo turė-
ti savo simbolį. O apie ką pir-
miausia pagalvojate, išgirdę 
Druskininkų vardą? Čiurlio-
nis, gamta, pušynai ir, žino-
ma, gydomieji mineralinio 
vandens šaltiniai. Tik ar daž-
nai pagalvojame, kas pirmie-
ji atrado gydomąsias Druski-
ninkų versmes? 

Būtent tuos žmones prisi-
minė asociacijos „Druski-
ninkų klubas“ nariai, suma-
nę kurorte įamžinti vieno iš 
pirmųjų Druskininkų gyduo-
lių – valstiečio Sūručio – at-
minimą. Kaip pasakojo klubo 
prezidentas Albertas Kati-
lovskis, idėja buvo pristatyta 
ir Druskininkų savivaldybės 
vadovams. Sulaukus jų prita-
rimo, kilo sumanymas miesto 
centre, šalia Vilniaus alėjos ir 
bažnyčios, pastatyti įspūdin-
gą Sūručio skulptūrą, kurią 
sukūrė žinomas skulptorius 
Romualdas Inčirauskas.

Apie šaunią iniciatyvą – su-
kurti dar vieną kurorto sim-
bolį – kalbame su idėjos au-
toriumi A. Katilovskiu.

– Kodėl pasirinkote būtent 
valstietį Sūrutį? 

– Į Druskininkus gyventi atvy-
kau prieš 31 metus. Esu vilnie-
tis. Man labai patinka Vilniaus 
simbolis – angelas, bet kiek ne-
tikėta buvo jį išvysti Druskinin-
kuose. Pamaniau – o nejaugi 
Druskininkai neturi savo simbo-
lių, nejaugi mūsų kūrybinė fan-
tazija tuo ir apsiribos?

Šitiek metų gyvendamas Drus-
kininkuose, tikrai laikau save 
šito miesto patriotu ir turiu ne-
mažai bendraminčių. 

Taigi mums ir kilo tada mintis 
– kodėl gi nesukūrus Druskinin-
kams dar vieno miesto simbo-
lio? Idėją palaikė ir mano žmona 
Roma.

Pradėjome su klubo nariais tar-
tis. Svarstėme, kad reikėtų pradė-

ti nuo kurorto ištakų – mineralinio 
vandens, gydomojo purvo, svei-
katinimo procedūrų. Iš ten turėtų 
būti ir personažas, kurį būtų gali-
ma įamžinti skulptūroje. 

nukelta į 5 psl.

Miesto centre, šalia Vilniaus alėjos ir bažnyčios, jau šį rudenį iškils įspūdinga Sūručio skulptūra, kurią sukūrė žinomas skulptorius R. Inčirauskas / Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Jau greitai Druskininkų erdves papuoš 
įspūdinga Sūručio skulptūra
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2 psl. Druskininkų savivaldybės informacija

Praėjusią savaitę Druski-
ninkuose lankėsi Rezeknės 
(Latvija) delegacija, vado-
vaujama mero Aleksandrs 
Bartasevics. Svečiai susitiko 
su Druskininkų savivaldybės 
meru Ričardu Malinausku ir 
savivaldybės vadovų bei spe-
cialistų komanda.

Pasak Rezeknės mero, jie no-
rėtų savo savivaldybę vystyti 
kaip kurortą, todėl Druskininkų 
patirtis – labai aktuali ir naudin-
ga.

Meras R. Malinauskas delega-
cijos atstovams pristatė Drus-
kininkų istoriją, įgyvendintus ir 
planuojamus projektus, turizmo, 
sveikatinimo ir poilsio infrastruk-
tūrą, turizmo statistiką. Svečiai 

taip pat domėjosi atliekų tvarky-
mo bei ekologijos klausimais.

Susitikime kalbėta apie kurorto 
vystymą, savivaldybės bendra-
darbiavimą su verslo atstovais, 
kultūrinio turizmo skatinimą. 
Svečiams iš Latvijos buvo pri-
statytas Druskininkų kultūros ir 
kongresų rūmų projektas. Re-
zeknės savivaldybės atstovai 
papasakojo, kaip jie adminis-
truoja ir vysto panašų objektą.

Po susitikimo savivaldybėje 
svečiai išmėgino „Lynų kelią“, 
aplankė „Snow Areną“, pabuvo-
jo Lietuvos sporto centro kom-
plekse „Druskininkai“ ir susitiko 
su „Grand SPA Lietuva“ atsto-
vais.

Druskininkiečiai su Latvijos Rezeknės savivaldybės 
atstovais pasikeitė gerąja patirtimi

Praėjusią savaitę Druskininkų savivaldybėje lankėsi Rezeknės (Latvija) delegacija / Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Praėjusią savaitę Druskinin-
kų „Snow Arenoje“ treniravo-
si ir atsakingiems startams 
ruošėsi viena iš tituluočiau-
sių pasaulio kalnų slidininkių, 
slovakė Petra Vlhova. 

Uždarame Druskininkų slidi-
nėjimo komplekse sportininkė 
treniruojasi jau septintus me-
tus. Pasak „Snow Arenos“ va-
dovo Aivaro Kadziausko, įdomu 

stebėti visą P. Vlhovos ir jos ko-
mandos įveiktą kelią iki didžių-
jų pergalių: „Ir labai džiugu, kad 
profesionaliai komandai patin-
ka Lietuva, Druskininkai, treni-
ruočių sąlygos ir kokybė „Snow 
Arenoje“.

Šįkart P. Vlhova „Snow Are-
nai“ padovanojo savo biografinę 
knygą „Kelias iki didžiosios pa-
saulio taurės“, taip pat atsivežė 

ir savo iškovotą Olimpinį aukso 
medalį.

P. Vlhova yra paskutiniųjų 
Olimpinių žaidynių (2022 Bei-
jing) SL Olimpinė čempionė, 
Pasaulio čempionato Švedijoje 
2019 GS rungties pasaulio čem-
pionė, 2021 m. Pasaulio taurės 
absoliuti lyderė. Iš viso Petra 
yra iškovojusi 26 Pasaulio tau-
rės pergales.

„Snow Arenoje“ treniravosi olimpinė čempionė slovakė Petra Vlhova

Druskininkų „Snow Arenoje“ treniravosi ir atsakingiems startams ruošėsi viena iš tituluočiau-
sių pasaulio kalnų slidininkių, slovakė P. Vlhova (trečia iš kairės) / Aleksandr Pustovit nuotraukos

P. Vlhova į „Snow Areną“ atsivežė ir Olimpinį aukso medalį / Aleksandr Pustovit nuotraukos

Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamento prie 
Vidaus reikalų ministerijos 
Vilniaus priešgaisrinės gel-
bėjimo valdybos Druskininkų 
priešgaisrinės gelbėjimo tar-

nybos pareigūnai rugpjūčio 
mėnesį rengia javapjūtės rei-
dus javų laukuose, kad įsiti-
kintų, ar pakankamai dėmesio 
žemdirbiai skiria derliaus nu-
ėmimo technikos priešgaisri-

niam saugumui. Jie tikrins, ar 
pasirūpinta pirminėmis gais-
ro gesinimo priemonėmis, ar 
technikos vairuotojai moka 
jomis naudotis.

Ugniagesiai gelbėtojai prime-
na, kad kombainai turėtų būti 
aprūpinti ne mažiau kaip dviem 
gesintuvais, su ne mažesniu 
kaip 4 kg gesinimo medžiagos 
užpilu ir vienu nedegiu aude-
klu, o kita žemės ūkio technika 
– ne mažiau kaip vienu ugnies 
gesintuvu, su ne mažesniu kaip 
4 kg gesinimo medžiagos užpi-
lu. Gesintuvą ir nedegų audeklą 
būtina laikyti lengvai pasiekia-
moje vietoje. Taip pat labai svar-
bu, išvykstant patikrinti gesintu-
vą – jo manometro rodyklė (jei 

yra manometras) turėtų būti ža-
liame fone.

Darbo metu būtina stebėti ir 
šalinti ant kombainų mazgų su-
sikaupusius šiaudus, dulkes. 
Prasiskverbiantys tepalai, ne-
tvarkinga kuro sistema, netvar-
kinga išmetimo sistema, užstri-
gę guoliai, praslystantys diržai, 
nepritvirtinta elektros instalia-
cija, laiku nepašalintos degios 
nuosėdos ant įkaistančių vari-
klio ir kitų mechanizmų, aplink 
besisukančias detales apsive-
jantys šiaudai ir šienas – visa tai 
gali būti gaisro priežastimi. Po 
darbų nepatingėti atlikti tech-
nikos apžiūrą, kartu nuvalyti ir 
degias nuosėdas nuo galinčių 
įkaisti mechanizmų.

Reidų metu nustačius gaisri-
nės saugos reglamentuojančius 
teisės aktų taisyklių pažeidi-
mus, gali būti skiriama numaty-
ta administracinė atsakomybė, 
bet pats didžiausias nuostolis 
– netekti savo turto, kurio vertė 
kartais siekia ne vieną dešimtį 
ar šimtus tūkstančių eurų.

Savivaldybėje yra gerų pavyz-
džių, kai ūkininkai neapsiribo-
ja privalomomis gaisro gesini-
mo priemonėmis. Kombaine turi 
keturis ir daugiau gesintuvus, 
smėlio, vandens. Šiomis prie-
monėmis, laikantis saugos rei-
kalavimų, kombainų gaisrai už-
gesinami vietoje, ir ugniagesių 
pagalbos neprireikia.

Javapjūtės metu gesintuvai – visada po ranka

Druskininkų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai rugpjūčio mėnesį rengia javapjūtės 
reidus javų laukuose, kad įsitikintų, ar pakankamai dėmesio žemdirbiai skiria derliaus nuėmimo 
technikos priešgaisriniam saugumui / Asociatyvi nuotrauka
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Ketvirtadienį Druskininkų 
globos ir slaugos namuose 
surengta įstaigos penktojo 
gimtadienio šventė. 

Į renginį atvyko įstaigos 
valdybos nariai, koncertinę 
programą parengė Druski-
ninkų „Bočių“ atstovės. O ir 
patys globos namų gyvento-
jai šventės proga visi kartu 
sudainavo iš anksto pareng-
tą bendrą dainą. Jaukiame 
kiemelyje buvo galima pa-
matyti namų gyventojų su-
kurtų darbų ekspoziciją.

Visus pasveikino globos ir 
slaugos namų direktorė Birutė 
Salickienė, globos namų savi-
ninkai, Druskininkų „Bočių“ va-
dovė Zita Jančiauskienė. 

Tądien daug gražių žodžių iš-
girdo ir globos namų gyven-
tojai, ir juos prižiūrintys dar-
buotojai. „Norisi, kad žmonės 
sužinotų, kad Druskininkuo-
se veikia tokia įstaiga, kurio-
je bus profesionaliai pasirūpin-
ta Jumis arba Jums brangiais 
žmonėmis. Rūpinamės, kad 
mūsų gyventojams netrūktų 
įdomios veiklos, kad jie būtų 
užimti, nuolat apgaubti rūpes-
čiu, nestokotų dėmesio. Džiu-
gina mūsų darbuotojų empa-
tija, atjauta senam ar negalią 
turinčiam žmogui“, – kalbėjo 
B. Salickienė.

Druskininkų globos ir slaugos 
namuose dirba 25 darbuotojai, 
gyvena 40 senelių ir negalios 
ištiktų žmonių. Kaip sakė įstai-
gos vadovė, nuolat tobulina-
ma teikiamų paslaugų kokybė, 
plečiamas jų spektras. 

Globos namų gyventojams 
teikiamos kineziterapeuto, er-
goterapeuto, psichologo, ma-
sažuotojo paslaugos. Pas mus 
dirba puiki ir labai rūpestinga 
slaugytoja Eugenija Ambrutie-
nė su slaugytojo padėjėjų ko-
manda, mūsų gyventojais rūpi-
nasi „Šeimos klinikos“ medikai 
ir specialistai. Gyventojams 
patiekiamas vietoje pagamin-
tas maistas, o jų socialiniais 
reikalais ir jų užimtumu rūpina-
si socialinė darbuotoja bei už-
imtumo specialistė. Šiuo metu 
globos namai užpildyti 100 
procentų.

„Mes stengiamės, kad mūsų 
gyventojai būtų laimingi, aprū-
pinti ir jaustųsi reikalingi. Verti-
name ir gerbiame mūsų gyven-
tojus, rūpinamės jų gyvenimo 
kokybe, pažanga ir tobulėjimu. 
Gebame įsijausti į kito padėtį, 
emocinę būseną, tiesiogiai su-
prasti kito jausmus“, – pasako-
jo direktorė.

Žmones žavi Druskininkų 
gamta, o ir pačiuose globos 
namuose yra gražus vidinis 
kiemelis, tinkantis ir šventėms 
rengti, ir jaukiai pasėdėti. Dvie-
juose aukštuose įrengtos gra-
žūs fojė, kuriuose galima su-
sėsti pabendrauti. 

„Mes organizuojame švenčių 
paminėjimus, švenčiami gy-
ventojų gimtadieniai, rengia-
mos išvykos į miestą, parodas, 
koncertus, bažnyčią. O šįkart 
surengta įstaigos penktojo 
gimtadienio šventė tikrai pra-
skaidrino mūsų gyventojų kas-
dienybę“, – sakė B. Salickienė.

Druskininkų globos ir slaugos namai paminėjo veiklos penkmetį

Direktorė B. Salickienė džiaugėsi, kad šventėje dalyvavo globos namų savininkai R. ir D. Senikai / Gabrielės Marcinkevičiūtės nuotrauka

Įstaigos penktojo gimtadienio šventė tikrai praskaidrino globos namų gyventojų kasdienybę / Gabrielės Marcinkevičiūtės nuotraukos

Koncertinę programą parengė Druskininkų „Bočių“ atstovės / Gabrielės Marcinkevičiūtės nuotrauka Užsakymo Nr. MDR-368-01
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Praėjusią savaitę Druskininkuose susirinkę treneriai ir fizinio ugdymo mokytojai iš visos Lietuvos dalyvavo paplūdimio rankinio naujų specialistų ren-
gimo mokymuose / Gabrielės Marcinkevičiūtės nuotraukos 

Praėjusią savaitę į Druski-
ninkus susirinko treneriai ir 
fizinio ugdymo mokytojai iš 
visos Lietuvos. Jie dalyva-
vo paplūdimio rankinio nau-
jų specialistų rengimo moky-
muose. 

Lietuvos paplūdimio rankinio 
asociacijos prezidentas Klaidas 
Janeika pasakojo, kad asociaci-
ja laimėjo Sporto rėmimo fondo 
projektą „Kvalifikacijos kėlimas 
būsimiems paplūdimio rankinio 
specialistams“ ir surengė Drus-
kininkuose mokymus.

„Susidomėjimas projektu buvo 
tikrai didelis. Atvyko rankinio 
treneriai ir bendrojo ugdymo 
mokytojai, sulaukėme 26 daly-
vių – ir druskininkiečių, ir spe-
cialistų iš kitų Lietuvos savival-
dybių. Tas projektas padalintas 
į dvi dalis – iš ryto treneriams 
vyksta teoriniai užsiėmimai, 
o po pietų –praktika, trene-
riai savo teorines žinias pritai-
ko smėlio aikštelėje. Pasitelkus 
vaikus, treneriams rodomi pra-
timai, kaip reikia ruoštis varžy-
boms “, – pasakojo K. Janeika. 

Druskininkuose treneriams ir 
vaikams buvo parengta turinin-
ga programa: pirmą dieną žai-
dimo „Tamburella“ mokymas, 
antrą dieną – orientacinės var-
žybos K. Dineikos parke, o tre-

čią dieną – ekskursija po Drus-
kininkus.

Lietuvoje paplūdimio rankinis 
tampa vis populiaresnis. Ketvir-
tus metus veikia Lietuvos paplū-
dimio rankinio asociacija, kuri 
vykdo įvairius projektus. 

„Pradėję judėti po Lietuvą, su-
pratome, kad nėra šios sporto 
šakos specialistų, treneriai ne-
žino, nuo ko pradėti mokyti šio 
sporto, todėl nusprendėme im-
tis jų rengimo. Tada kilo mintis 
parašyti projektą, kurį įgyvendi-
nant, paruoštume trenerių. Ga-
vome finansavimą. Projektas 
vyks dvejus metus, turime per 
tą laiką surengti šešias stovy-
klas, šešis mokymo ciklus“, – 
pasakojo asociacijos preziden-
tas.

Jis džiaugėsi, jog Druskinin-
kuose viskas puikiai pavyko, ki-
tas mokymų etapas vyks Pas-
valyje, o trečias renginys bus 
uždarose patalpose, Šiaulių 
Smėlio arenoje. Į šį renginį pla-
nuoja atvykti geriausias šios sri-
ties specialistas iš Vengrijos Ta-
mošas Naukomas. 

„Šis projektas labai naudingas, 
atrandant naują sporto šaką, 
ypač, kai pagerėja orai ir vaikai 
nenori sportuoti patalpose, taip 
pat daugėja gerai įrengtų smė-
lio aikštelių“, – sakė K. Janeika. 

Projektas „Kvalifikacijos kėli-
mas būsimiems paplūdimio ran-
kinio specialistams“ bendrai fi-
nansuojamas Sporto rėmimo 
fondo lėšomis, kurį administruo-
ja Švietimo mainų paramos fon-
das.

Lietuvos paplūdimio 
rankinio asociacijos 

informacija

Treneriai gilinasi į paplūdimio rankinio paslaptis
Lietuvos paplūdimio rankinio asociacijos prezidentas K. Janeika / Gabrielės Marcinkevičiūtės 

nuotrauka
Šalia Vijūnėlės tvenkinio įrengtoje naujoje paplūdimio rankinio aikštelėje visą savaitgalį netrūko gerų sportinių emocijų / Gabrielės Marcinkevičiū-

tės nuotraukos 

Lietuvos paplūdimio ranki-
nio asociacija praėjusį savait-
galį darbavosi Druskininkuo-
se – čia startavo paplūdimio 
rankinio projektas, kurį dali-
nai finansuoja Sporto rėmimo 
fondas, taip pat surengti kva-
lifikacijos kėlimo kursai bū-
simiems paplūdimio rankinio 
specialistams. Džiugino gau-
sus jaunų sportininkų skai-
čius, naujos idėjos ir pamo-
kos specialistams bei puiki 
nuotaika, emocijos, pirmieji 
efektingi įvarčiai šalia Vijūnė-
lės tvenkinio įrengtoje naujo-
je paplūdimio rankinio aikšte-
lėje. 

Lietuvos paplūdimio ranki-
nio asociacijos prezidentas, iš 
Druskininkų kilęs Klaidas Janei-

ka pasidžiaugė, kad jo gimtaja-
me mieste įrengta puiki paplūdi-
mio rankinio aikštelė yra viena 
iš geresnių Lietuvoje. „Labai 
smagu, kad į Druskininkus da-
lyvauti šiame projekte, kuris va-
dinasi „Išmok žaisti paplūdimio 
rankinį“, atvyko jaunieji sporti-
ninkai iš Garliavos, Tauragės. Ir 
visi pamatė, kaip puikai galima 
vasarą sportuoti atviroje erdvė-
je“, – kalbėjo K. Janeika. 

Paprašytas plačiau papasako-
ti apie šį projektą, jis sakė, jog 
projektas atsirado, kai buvo ieš-
koma būdų, kaip vaikai galėtų 
sportuoti gamtoje. Taip pat šiuo 
projektu norėta parodyti, kad 
paplūdimyje galima žaisti ne tik 
futbolą ar tinklinį, bet ir rankinį.

„Mes keliaujame per visą Lie-

tuvą ir norime įsteigti tokias 
aikšteles visose savivaldybė-
se, siekiame, kad kuo daugiau 
Lietuvos gyventojų  – ir mažų, 
ir vyresnių – išmoktų žaisti pa-
plūdimio rankinį, supažindina-
me su paprasčiausiais žaidimo 
elementais, o paskui bandome 
sužaisti varžybas“, – pasakojo 
asociacijos prezidentas. 

Paklaustas, kuo vaikus žavi ši 
sporto šaka, K. Janeika sakė, 
jog varžybos vyksta ant smė-
lio –  tai nėra kontaktinis spor-
tas, jis neparemtas fizine jėga, 
bet reikalaujantis daugiau atle-
tiškumo, šoklumo, techniškumo, 
greitumo. 

„Ant smėlio dirba kiti raume-
nys, vaikams patinka kojų lais-
vumas, jie žaidžia basi, jaučiasi 

drąsiau, nebijo kristi. Salėje nu-
griūti kieta, o čia – ne. Paplūdi-
mio rankinyje yra daug laisvės, 
rezultatas nuolat keičiasi, vieną 
kėlinį gali laimėti viena koman-
da, kitą – kita. Tada vyksta bau-
dinių serija, kuri žiūrovams labai 
patinka, sukelia azartą. Rung-
tynėse yra du kėliniai po 10 mi-
nučių, komandoje – 4 žaidėjai. 
Vienas gražus įvartis, atliktas 
įspūdingai ir sulaukęs žiūrovų 
ovacijų, gali komandai pelny-
ti net du taškus“, – pasakojo K. 
Janeika.

Asociacijos prezidentas gyrė 
Druskininkuose įrengtos aikšte-
lės smėlio kokybę, sakė, kad tai 
labai švelnus ir smulkus smėlis, 
ant kurio sportuoti – vienas ma-
lonumas. 

Praėjusį savaitgalį paplūdimio 
rankinio varžybose Druskinin-
kuose dalyvavo beveik pustre-
čio šimto jaunųjų sportininkų, 
kurie išbandė naujai įrengtos 
paplūdimio rankinio aikštelės 
smėlį. 

„Šis sportas yra labai žavus, 
jis tinkamas ne tik vaikams, bet 
ir visoms šeimoms, kai kuriose 
savivaldybėse paplūdimio ran-
kinį žaidžia visos šeimos – vai-
kai, tėvai ir net seneliai. Pro-
jektas „Išmok žaisti paplūdimio 
rankinį“ iš dalies finansuojamas 
Sporto rėmimo fondo lėšomis, 
kurį administruoja Švietimo mai-
nų paramos fondas“, – kalbėjo 
K. Janeika. 

Druskininkuose savaitgalį buvo galima mėgautis paplūdimio rankiniu
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Ir tada kilo klausimas – kas 
tai sukurs? Turiu drąsos pripa-
žinti, kad nelabai išmanau apie 
meną. Todėl teko kreiptis į kole-
gas iš klubo, kad rekomenduotų 
profesionalų skulptorių. Taip su-
žinojome apie garsų skulptorių, 
profesorių Romualdą Inčiraus-
ką. Su juo susipažinti labiausiai 
padėjo Druskininkų klubo valdy-
bos narys Valentinas Rozalis.

O kai, nuvykęs į Telšius, pa-
mačiau, kiek nuostabių meno 
kūrinių skulptorius ten yra sukū-
ręs, kaip R. Inčirauskui pavyko, 
panaudojus mažosios skulptū-
ros elementus, pakeisti miesto 
centro veidą, abejonių nekilo. 

Išsakėme profesoriui savo lū-
kesčius, papasakojome apie 
savo sumanymą sukurti dar vie-
ną Druskininkų simbolį. Sakė-
me, kad tai turėtų būti susiję su 
miesto istorija, su garsinančiu 
mūsų kurortą mineraliniu van-
deniu. Tuomet R. Inčirauskas 
interneto platybėse surado labai 
gražią legendą apie Sūrutį, ku-
ris pirmas pastebėjo, kad Drus-
kininkų mineralinis vanduo turi 
stebuklingų gydomųjų savybių.

Legenda byloja, kad Ratnyčios 
kaime – tuo metu Druskininkų 
dar nebuvo – gyveno valstietis, 
pavarde Sūrutis. Jis turėjo ar-
klį, kuris buvo pasiligojęs, todėl, 
jo pagailėjęs, nuvedė į pelkingą 
vietovę prie Ratnyčios upės ir 
paliko ten savaitei, tikėdamasis, 
kad šis ten pabaigs savo die-
nas. Bet ne – įvyko stebuklas! 
Po kurio laiko Sūrutis rado arklį 
atsigavusį, pilną jėgų.

Tada Sūručiui tarsi akys atsi-
vėrė – žmogus suprato, kad čia 
tekantis vanduo turi gydomųjų 
savybių, tereikia jas išnaudoti. 
Juk jeigu arklys išgijo, tai ir žmo-
nes galima gydyti!

Žinoma, tai skamba kaip le-
genda, tačiau manau, kad joje 
ir daug tiesos, juk būtent tie pir-
mieji valstiečiai ir suprato, kad 
šis kraštas unikalus gydomai-
siais vandenimis. Ir tai pakeitė 
jų gyvenimą – jie ėmė naudo-
ti mineralinį vandenį gydomai-
siais tikslais, ir tai tapo jų nau-
ja veikla. 

Ir šiandien aš nebejoju, kad 
Druskininkų kurortą naujam gy-
venimui prikėlė būtent tie vals-
tiečiai iš Ratnyčios kaimo.

Taigi mums ir kilo mintis būtent 
jiems atiduoti duoklę ir sukur-
ti valstiečio Sūručio skulptūrą. 
Juk ne karalius, ne kažkas kitas 

šią vietovę padarę gydomąja, o 
vietiniai žmonės, kurie čia gyve-
no. Tokia ir yra pagrindinė Sūru-
čio skulptūros projekto idėja.

– Ar iš pat pradžių norėjo-
te sukurti įspūdingo dydžio 
skulptūrą?

– Pradžioje mąstėme apie 
nedidelį ženklą, bet kai apie 
tai papasakojome Druskinin-
kų savivaldybės merui Ričar-
dui Malinauskui, jis išklausė, 
nieko nekomentavo, bet po ku-
rio laiko ėmė ir paklausė, kaip 
tas mūsų projektas vystomas.... 
Pasakiau, kad viskas pamažu 
juda pirmyn, o tada jis paklau-
sė, ar mes neplanuojame skulp-
tūrą pastatyti. Ir pasiūlė idėją – 
skulptūrą per pusę finansuos 
Druskininkų klubas ir Druskinin-
kų savivaldybė. Tada prasidėjo 
projekto aptarimai, svarstymai. 
Visi tarėmės su Turizmo taryba, 
su Druskininkų gidais. 

– Ar daug diskusijų kilo dėl 
pačios skulptūros vizualiza-
cijos

– Aš tikrai niekad nesiginčiju 
dėl skulptūros meninės vertės 
– palieku tai profesoriui R. Inči-
rauskui. 

Žinoma, tikrai nekūrėme au-
tentiškos valstiečio Sūručio iš-
vaizdos – norėjosi abstraktaus 
simbolio. Ir, pamatę vizualiza-
ciją, visi ją matome skirtingai. 
Vieniems atrodo, kad Sūrutis 
su šarvais, kitiems – per plonos 
rankos, treti – vietoje rankoje lai-
komos druskos, įžiūri alaus bo-
kalą... Tačiau  juk skulptūrą su-
kūrė garsus menininkas, savo 
srities profesionalas. Gal reikia 
juo tiesiog pasitikėti? Mes tikrai 
jam nebandėme paaiškinti, kaip 
įsivaizduojame Sūrutį – tai pali-
kome jo fantazijai.

Ir iš tikrųjų rezultatu esame pa-
tenkinti – R. Inčirausko sukurta 
skulptūra išties graži.

Mes inicijavome pirmos to-
kios skulptūros atsiradimą, bet 
gal mūsų pavyzdžiu paseks kiti 
žmonės ir sukurs skulptūrų ki-
tiems, prie Druskininkų istori-
jos prisidėjusiems žmonėms? 
Juk visi žinome – kuo daugiau 
skulptūrų, tuo gražesnis mies-
tas.

Norime pagerbi būtent vieti-
nius gyventojus, kurie prisidėjo 
prie kurortinės vietovės sukles-
tėjimo. Pagal planus, Druskinin-
kų bažnyčios prieigose skulptū-

ra turėtų iškilti lapkričio mėnesį.

Pakalbinome ir Druskininkuo-
se viešėjusį skulptorių R. Inči-
rauską.

– Kuo ypatingas bus Jūsų 
sukurtas Sūrutis, kokį Jūs 
pamatėte valstietį iš Druski-
ninkų?

– Man įspūdį padarė užsako-
vai. Pirmiausia jie atvyko į Tel-
šius ir akivaizdžiai susipažino 
su mano kūryba. 

Kai manęs paprašė sukur-
ti skulptūros vizualizaciją, teko 
paieškoti informacijos, pasigi-
linti. Ieškojau internete Sūru-
čio istorijų. Mane tikrai sužavė-
jo Sūručio legenda. Žinomas 

istorikas Teodoras Narbutas, 
ne kartą pas Sūrutį gydęs savo 
paliegusius sąnarius ir karines 
traumas, susižavėjęs apraši-
nėjo gydomąsias procedūras 
Druskininkų apylinkėse.

Mano pamatytas Sūrutis bus 
17 a. kostiumą dėvintis žmo-
gus, vienoje rankoje laikan-
tis druską... Tai bus dekoratyvi 
skulptūra su tam tikrais dekora-
tyviais elementais, joje bus ga-
lima pastebėti istorinio drabužio 
elementus. Drabužyje bus gali-
ma pastebėti ir tarsi dekoratyvių 
šarvo elementų.

Esu metalo skulptorius, kuriu 
kamerinę juvelyrinę plastiką – 
skulptūras, reljefus iš bronzos. 
Taigi ir šįkart sukūriau 2 metrų 

aukščio figūrinę Sūručio skulp-
tūrą . Labai nemėgstu, kad būtų 
visiškai natūrali skulptūra, man 
patinka improvizuoti.

Smagu, kad druskininkiečiai 
patikėjo sukurti Sūručio skulptū-
rą, jaučiuosi reikalingas ir įver-
tintas. Druskininkuose jau ran-
dasi ir mano sukurtų reljefų su 
Sūručio personažu, kurie pa-
puoš druskininkiečių namų fa-
sadus. Taigi mieste bus galima 
pamatyti daug Sūručio simbo-
lių.

Skulptūra Druskininkus turė-
tų papuošti lapkričio pradžioje, 
bet turiu viltį, kad galbūt pavyks 
ir anksčiau.

Parengė Laima Rekevičienė

Jau greitai Druskininkų erdves papuoš įspūdinga  
Sūručio skulptūra

Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas: 
„Norėčiau pasidžiaugti mūsų verslo bendruomene, kad ji ne tik 
galvoja, kaip uždirbti eurus, bet ir masto apie miesto įvaizdį, ku-
rorto reklamą. Kaip žinome, ne vienas miestas turi savo simbo-
lį – angelą, stumbrą... Mūsų herbe yra pušelės, bet mes turime 
ir istoriją, apipintą visokiomis legendomis. Sūrutis yra vienas iš 
tų legendinių personažų, kurie turėjo tam tikrą įtaką Druskinin-
kų, kaip kurorto, vystymuisi. Ir kai verslo atstovai iškėlė tokią 
iniciatyvą, mes jai iškart pritarėme, pagalvojome, kaip tai įgy-
vendinti. Remiantis legendomis, Sūrutis turėjo Druskininkams 
didelę reikšmę. Manau, kad mes, galėtume turėti tokį simbolį 
(prie mano namų jis jau yra). Norėtųsi, kad Sūrutis, kaip sim-
bolis, būtų svarbus kiekvieno druskininkiečio šeimai. Tam, kad 
taip būtų, visi turime prisidėti. Manau, kad skulptūros autorius 
puikiai atliks savo darbą, kad tas legendinis personažas taptų 
mūsų gyvenimo dalimi.“

R. Inčirauskas skulptūros viziją pristatė ir Druskininkų savivaldybės merui R. Malinauskui / Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

A. Katilovskis džiaugiasi, kad idėją apie dar vieną kurorto simbolį – Sūručio skulptūrą – palaiko ir jo žmona Roma / Asmeninio archyvo nuotrauka

Pagal planus, Druskininkų bažnyčios prieigose valstiečio Sūručio skulptūra turėtų iškilti lapkričio mėnesį 
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Verslininkas iš Dzūkijos G. Vitas su šeimyna nusprendė Lazdijų rajone 
įsteigti globos namus „Oazė senjorams“ / Asmeninio archyvo nuotrauka

„Oazė senjorams“ yra vieta, kurioje garbaus amžiaus žmonės gyvens jaukioje namų aplinko-
je, bendraus, atras gamtos teikiamus malonumus, ilsėsis fiziškai ir dvasiškai / Asmeninio archy-
vo nuotraukos

Įvairiose Druskininkų erdvėse koncertuos ir žiuri nariai iš daugybės pasaulio šalių / Organizatorių nuotrauka

„Oazė senjorams“ atidaryta netoli Seirijų

Senėjant mūsų visuome-
nei ir nemažėjant emigracijos 
bangai, mūsų visuomenė su-
siduria su vyresnio amžiaus 
žmonių priežiūros proble-
ma. Taigi Lietuvoje atsiranda 
vis daugiau įstaigų, teikian-
čių paslaugas senyvo am-
žiaus žmonėms ir asmenis 
su sunkia negalia. Tačiau to-
kių globos namų senjorams 
ir neįgaliesiems vis dar labai 
trūksta, ypač – periferijoje. 

Norėdamas užpildyti šią spra-
gą, verslininkas iš Dzūkijos 
Giedrius Vitas su šeimyna nu-
sprendė Lazdijų rajone įsteig-
ti globos namus „Oazė senjo-
rams“. Jiems buvo panaudota 
puikia įrengta ir ne vienerius 
metus Mikabalių kaime veikusi 
kaimo turizmo sodyba. 

„Ne paslaptis, kad su amžiu-
mi ateina ir ligos. Ne kiekvienas 
savo artimąjį galime kvalifikuo-
tai globoti ir slaugyti namuose. 
Taip pat suprantame, kad sen-
jorams dažnai pritrūksta ir pa-
prasčiausio bendravimo su 
savo bendraamžiais. Todėl nu-
sprendėme atidaryti privačius 
senjorų globos namus, kuriuo-
se teikiame ilgalaikes ir trumpa-
laikes senyvo amžiaus ir asme-
nų su sunkia negalia socialinės 
globos paslaugas. Globos na-
mus įkūrėme, suprasdami dau-
gelio žmonių rūpesčius dėl 
senstančių artimųjų“, – sakė G. 
Vitas.

Jis pasakojo, kad norėjo su-
kurti tokius namus, kurie būtų 
jaukūs, nedideli, komfortiški ir 
švarūs, juose dirbtų savo dar-

bą išmanantys ir šilti žmonės. 
G. Vito teigimu, tai bus tai vie-
ta, kurioje garbaus amžiaus 
žmonės gyvens jaukioje namų 
aplinkoje, bendraus, atras gam-
tos teikiamus malonumus, ilsė-
sis fiziškai ir dvasiškai.

Pacientai globos namuose 
„Oazė senjorams“ gali būti ap-
gyvendinti patogiuose dvivie-
čiuose kambariuose, kuriuo-
se yra funkcinės lovos, spintos/
spintelės rūbams bei kitiems 
daiktams, televizoriai, interne-
tas, galimybė išsikviesti perso-
nalą, neišėjus iš kambario, in-
dividualus vonios kambarys. 
Esant poreikiui, jie bus aprūpi-
nami judėjimui reikalinga neį-
galiųjų įranga. Vienu metu „Oa-
zėje senjorams“ dviviečiuose 
kambariuose su funkcinėmis lo-
vomis gyvens tik 20 žmonių.

Pasidomėjus apie kitas „Oazė 
senjorams“ gyvenimo sąlygas, 
G. Vitas sakė, kad namų gyven-
tojai bus maitinami 4 kartus per 
dieną, o švenčių proga jiems 
bus pasiūlytas specialus šven-
tinis meniu.

„Pacientai bus užimti kiekvie-
ną dieną – su kineziterapeu-
tu, dailės terapeutu, muzikos 
terapeutu, socialiniu darbuo-
toju – pagal iš anksto numaty-
tą programą. Veiks biblioteka, 
poilsio zona valgomuosiuose, 
jiems bus galimybė pasivaikš-
čioti miške, įrengta terasa poil-
siui“, – pasakojo globos namų 
steigėjas. 

Pacientai galės naudotis kir-
pėjos/manikiūro specialistės 
paslaugomis paciento kamba-

ryje, asmeninių rūbų skalbimo 
paslauga. 

„Kviečiame savo senjorą ap-
gyvendinti atokiame gamtos 
kampelyje ir kartu klausytis pa-
vasarinio gandrų kleketavimo, 
drauge grožėtis vasaros spal-
vomis, skanauti lauže skrudin-
tų baravykų, rudenį rastų ber-
žynėlyje. Atvykite ir įsitikinkite, 
kad mūsų namai yra geriausias 
pasirinkimas Jūsų artimajam“, – 
kviečia G. Vitas.

Daugiau informacijos apie 
ligonių priežiūrą, kainas, ga-
limybes gauti valstybės kom-
pensacijas globai ir sąlygas 
apsigyventi globos namuo-
se,  tel. +370 618 04945, +370 
686 20599, Šaltinių g. 36, Mi-
kabalių k., Lazdijų r., Lietuva.

Aleksandra Žvirblytė

Druskininkuose jau 22-ą kar-
tą surengtas tradicinis, drus-
kininkiečių ir miesto svečių 
pamėgtas renginys – tarptau-
tinis muzikos konkursas ir 
festivalis „Muzika be sienų“. 
M. K. Čiurlionio muzikos mo-
kykla, miesto sanatorijos, mu-
ziejai, Pramogų aikštė prisipil-
do puikios muzikos. 

Įdomias, spalvingas programas 
atlieka konkurso dalyviai – jau-
ni virtuozai iš Lietuvos, Latvijos, 
Lenkijos, Vokietijos, Ukrainos, 
Danijos, Sakartvelo, Kazachsta-
no. Pirmą kartą klausysimės ir 

dalyvių iš Slovėnijos, Kosovo pa-
sirodymų. Miesto Pramogų aikš-
tėje bus galima pamatyti „Muzi-
ka be sienų“ orkestro, solistų, 
taip pat ir gabių muzikai neįgalių-
jų pasirodymą. 

Į sceną lips ne tik jaunimas. 
Įvairiose Druskininkų erdvėse 
koncertuos ir žiuri nariai iš Bal-
tijos šalių, Skandinavijos, Ukrai-
nos, Lenkijos, Vokietijos, Da-
nijos, Ispanijos, Švedijos bei 
Argentinos. 

Įspūdingas renginio atidarymas 
rugpjūčio 15 d. buvo surengtas 
M. K. Čiurlionio meno mokyklo-
je – ten lietuvis pianistas, dau-
gelio konkursų laureatas Paulius 

Anderson atliko sudėtingiausius 
menine, technine prasme 12 F. 
Listo transcendentinių etiudų. 

Specialus vakaras skiriamas 
ir daug metų su „Muzika be sie-
nų“ praleidusių iškilių meninin-
kų atminimui pagerbti. Muzikos 
garsais ir žodžiu prisiminsime 
dailininko A. Šuliausko, kompo-
zitoriaus J. Andrejevo, improvi-
zatoriaus O. Molokojedovo atmi-
nimą.

M. K. Čiurlionio namuose-mu-
ziejuje žiuri nariai atiduos duoklę 
mūsų genijaus M. K. Čiurlionio 
ir jo amžininkų kūrybai. Vokalis-
tė M. Vilar de Rohde (Argentina) 
pakvies į solinį koncerta „Ama-

nacer“, profesoriai P. Vyšniaus-
kas su A. Žvirblyte – į naujo CD 
„Dedikacija Vilniui“ pristatymą.

Įdomi ir renginio edukacinė pro-
grama. Garsių profesorių iš Lie-
tuvos, Prancūzijos, Danijos, 
Vokietijos seminaruose bus na-
grinėjama M. K.Čiurlionio muzi-
kos interpretacija, pianisto dar-
bas su garsu, atlikėjo fiziologijos, 
psichofiziologijos aspektai, jauno 
dainininko balso ugdymo metodi-
ka, pianisto technikos stabilumo 
ugdymo paslaptys. Vyks indivi-
dualios pamokos, veiks jaunimo 
diskusijų klubas, kuriame su da-
lyviais debatus moderuos prof., 
dr. R.Aleknaitė-Bieliauskienė, 

muzikologas V. Januskevicius, 
pianistas P. Andersson.

Bus talentingų dalyvių iš Ukrai-
nos, taip pat ukrainiečių – karo 
pabėgėlių, kurie mokosi muzi-
kos Lietuvoje. Jie dalyvaus vi-
soje renginio programoje nemo-
kamai. Išgirsime kompozitoriaus 
M. Nataleviciaus kūrinio prem-
jerą Ukrainos tematika, įsteigtas 
ir specialus prizas už geriausią 
ukrainiečio kompozitoriaus kūri-
nio atlikimą.

Palinkėkime konkurso daly-
viams sėkmės, gražių pasirody-
mų, puikių įspūdžių iš nuostabios 
M. K. Čiurlionio Mekos – Druski-
ninkų.

„Oazė senjorams“ – jaukūs namai oriai senatvei

Festivalis „Muzika be sienų“ jau įsibėgėjo
Užsakymo Nr. MDR-368-02
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Gyd. AKVILĖ ČERKAUSKAITĖ 
 akušerė-ginekologė

Registracija konsultacijai telefonu* 

(8313) 59 144

nėščiųjų priežiūra, ligos
ginekologinės ligos, menstruacinio
ciklo sutrikimai
šlapimo nelaikymas
reprodukcinė medicina
ultragarsinė diagnostika
akušerijoje ir ginekologijoje
ginekologinė endokrinologija
onkoginekologinių susirgimų

Veiklos sritis
 

       profilaktika

     

*Norint registruotis pas gydytoją būtina turėti
šeimos gydytojo siuntimą

Gyd. AURIMAS OPOLSKIS
  urologas

Registracija konsultacijai telefonu* 

(8313) 59 144

konsultuoja pacientus, sergančius
inkstų, šlapimo takų, prostatos ir
vyriškų lytinių organų ligomis

Veiklos sritis
 

     

*Norint registruotis pas gydytoją būtina
turėti šeimos gydytojo siuntimą

Gyd.  VIKTORAS ŠLIAUŽYS 
  kraujagyslių chirurgas

Registracija konsultacijai telefonu* 

(8313) 59 144

Suaugusiųjų konsultacijos dėl
kraujagyslių patologijos ligų
Giliųjų ir paviršinių venų
echoskopijos
Skleroterapijos
Operacijos lazeriu
Operacijos chirurginiu būdu

Veiklos sritis
 

     

*Norint registruotis pas gydytoją būtina turėti
šeimos gydytojo siuntimą

Siūlomas darbas  
pjauti savaiminius medelius. Nereikalingas

pažymėjimas, reikalinga bent minimali patirtis. Geras 
atlyginimas. Į darbą vežame įmonės transportu.  

Kreiptis tel. 8 664 13885

Greitai ir optimalia kaina atvežame įvairaus grunto, 
duobėtiems ir nelygiems sklypams pakelti ir išlyginti. 

Tel. +370 628 75156

Smulkūs santechnikos darbai. 
Tel. 8 688 87887

Medinių namų fasadų ir stogų dažymas savo ir 
užsakovo medžiagomis. Patirtis, kokybė. 

Tel. 8 636 94394



2022 m. rugpjūčio 18 d.                                                          Savaitraščio Nr. 3688

Valstybinė miškų tarnyba at-
liko Lietuvos miškų valstybi-
nę apskaitą 2022 m. sausio 1 
dienos būklei. Jos duomeni-
mis, miško žemės plotas Lie-
tuvoje 2021 metais padidė-
jo trimis tūkstančiais hektarų 
iki 2205 tūkstančių hektarų. 
Procentine išraiška per 2021 
metus Lietuvos miškingumas 
padidėjo nuo 33,7 proc. iki 
33,8 proc.

Medynų plotas padidėjo 2,0 
tūkst. ha – kiek mažiau nei miš-
ko žemės plotas. Medynai užė-
mė 2063 tūkst. ha plotą. Egly-
nų plotas per metus padidėjo 
2,1 tūkst. ha, o juodalksnynų – 
1,3 tūkst. ha. Tuo tarpu beržynų 
plotas sumažėjo 1,2 tūkst. ha, o 
drebulynų – 0,9 tūkst. ha.

Nacionalinės miškų invento-
rizacijos duomenimis, bendras 
stiebų tūris padidėjo 5,3 mln. 
m3 iki 572,0 mln. m3. Vidutinis 

visų medynų tūris padidėjo 2 ir 
6 m³/ha iki 268 m3/ha, o bran-
džių medynų – 6 m³/ha iki 355 
m3/ha. Vidutinis metinis tūrio 
prieaugis sumažėjo nuo 20,0 iki 
19,8 mln. m3 .

Sklypinės miškų inventoriza-
cijos duomenys atnaujinti užre-
gistravus 2021 m. Valstybinių 
miškų urėdijos Varėnos ir Drus-
kininkų regioninių padalinių teri-
torijose atliktos inventorizacijos 
(103,9 tūkst. ha plote) duomenis. 
Buvo įrašyta informacija apie po 
miškotvarkos darbų įvykdytus 
pagrindinius kirtimus, miškų at-
kūrimą, nuosavybės pasikeiti-
mus, naujų miškų registraciją 
miškų valstybės kadastre, miš-
kų grupių pokyčius ir kita.

Valstybinei miškų apskaitai pa-
naudoti Lietuvos Respublikos 
miškų valstybės kadastro ir na-
cionalinės miškų inventorizaci-
jos duomenys.

Detalesnius valstybinės aps-
kaitos duomenis galite ras-
ti Valstybinės miškų tarny-
bos interneto svetainėje  
www.amvmt.lt

Valstybinė miškų tarnyba vyk-
do valstybinę miškų apskaitą, 
skelbia miškų ūkio bei miškų 
sektoriaus statistinius duome-
nis, vertina valstybinių ir priva-
čių miškų miškotvarkos projek-
tų kokybę – atitikimą teisės aktų 
reikalavimams, tvirtina ir regis-
truoja privačių miškų vidinės 
miškotvarkos projektus, kontro-
liuoja valstybinių ir privačių miš-
kų naudojimą, skaičiuoja pa-
grindinių miško kirtimų metinę 
normą valstybinių miškų valdy-
tojams ir kontroliuoja jos vykdy-
mą.

Valstybinė miškų tarnybos 
informacija

Per 2021 metus miško žemės plotas 
Lietuvoje padidėjo 3 tūkstančiais 

hektarų

Transporto įmonė ieško automechaniko vilkikų ir 
puspriekabių remontui Druskininkuose

Darbo pobūdis:
• Vilkikų, puspriekabių bendra techninė patikra.
• Krovininio transporto priemonių gedimų nustatymas.
• Krovinio transporto priemonių remonto darbai.

Reikalavimai:
• Patirtis transporto priemonių remonto srityje, gedimų 

išmanymas.
• Gebėjimas dirbti savarankiškai.
• Atsakingumas, kruopštumas, orientacija į kokybę, švaros 

laikymasis.
• B kategorija.
• Priimtume ir pagalbinį darbuotoją.

Daugiau informacijos tel. 8 699 88263 ir (8 313) 53369

Druskininkų kardiologijos centre – 
kraujagyslių chirurgo J. Gutausko 

konsultacijos

J. Gutauskas, gydytojas, kraujagyslių 
chirurgas/Asmeninio archyvo nuotrauka

Druskininkų kardiologijos cen-
tre pacientus konsultuoja ir ty-
rimus atlieka gydytojas, krau-
jagyslių chirurgas Jonas 
Gutauskas, dirbantis Respu-
blikinėje Vilniaus universiteto 
ligoninėje. 

Gydytojas kraujagyslių chi-
rurgas atlieka:
• kaklo kraujagyslių echosko-
piją (duplex)
• galūnių (kojų ir rankų) krau-
jagyslių echoskopiją
• pilvo kraujagyslių echosko-
piją
• skleroterapiją (išsiplėtusių 
kapiliarų šalinimą) NAUJIENA!

Registracija tel. +370 623 49997, 
Sveikatos g. 30 B, Druskininkai.
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Festivalis, kuriame lankėsi 
pats Antanas Smetona. Taip 
apie prieš Antrąjį pasaulinį 
karą vykusias Senovės die-
nas kalba Merkinės mieste-
lio gyventojai. Dar tarpuka-
riu organizuota šventė grįžta 
su nauju ir simboliniu pava-
dinimu „SAMANOS“. Rug-
pjūčio 19-21 dienomis Merki-
nės fabrike viecinių ir užeivių 
lauks paskaitos, koncertai, 
ekskursijos, dangaus skliau-
to tyrinėjimai ir pagal archeo-
loginius duomenis atkurti se-
noviniai patiekalai.

Senovės dienos Merkinėje or-
ganizuotos dar tarpukariu, kai 
1935 metais Dzūkų kraštotyros 
draugija, pasitelkusi papročius, 
istoriją, dainas ir šokius, atkrei-
pė Lietuvos dėmesį į šio kraš-
to kultūrą. Senieji, iki šių dienų 
išlikę augalai, kaip ir mūsų se-
novės tradicijos, prisitaiko prie 
aplinkos, kviečia pajusti gilesnį 
žmogaus ir gamtos ryšį. 

Apie festivalio pavadinimo 
simboliką taip kalba ir Merki-
nės fabriko direktorius, žurnalis-
tas keliautojas, kulinaras Vyta-

ras Radzevičius: „Tai, kas sẽna, 
yra apsamanoję: miškai, pievos, 
mūrai, keliai, tiltai, literatūra, 
amatai, papročiai... Tuo pačiu – 
kaip gera atsigulti ant sausų sa-
manų pušyne ir visu kūnu pajus-
ti, įsiklausyti į tai, kas tave supa 
aplinkui. Prisiminti tai, kas yra 
užmiršta“. 

Žinomi šalies istorikai festiva-
lyje istorijos entuziastus kvies į 
įdomias diskusijas – pasidomė-
ti Merkinės seniūno Antano Ka-
zimiero Sapiegos dienoraštyje 
užfiksuotais prisiminimais, šio 
krašto istorine kartografija, pa-
tyrinėti Lietuvos, o ypač Dzūki-
jos regiono senovės gyventojų 
mitybą, remiantis bioarcheolo-
giniais duomenimis bei persikel-
ti į XIII-XV amžiaus piliakalnių 
virtuves. 

Merkinėje šiandien dažniau 
nei Vilniuje sutinkamas V. Ra-
dzevičius pasakojo, kad ir pats 
yra bandęs atkurti patiekalą pa-
gal Kernavės archeologinius 
duomenis: „Sudėjau į puodą tai, 
kas buvo surasta. Vietoj drus-
kos – pelenai. Žirniai – pilkieji. 
Kai viskas suvirė, supratau, kad 

ragaujame senovę. Esu atradęs 
ir labai gerų memuarų apie se-
nąją dzūkų virtuvę – šios virtu-
vės patiekalus irgi išmėginsime 
per festivalį. Bus labai įdomu tai 
gaminti pačiam, o svečiams, ti-
kiuosi, ragauti tai, ką pagami-
nau.“

Festivalio programa intriguoja 
ir šiek tiek klajokliška, keliauto-
jų dvasia. Upinio Nemuno laivo  
vytinės ir senųjų luotų ekspozi-
cija buvusiame Merkinės uoste 
atkreips dėmesį į judėjimą van-
deniu, juk laivyba Nemune ka-
daise buvo intensyvi. O kvieti-
mas leistis į trumpą ekspediciją 
link mistiškos Janonių akmenų 
teritorijos praturtins istorijomis 
apie etnokosmologijos ir šios 
vietovės ryšius. 

Dar kitokia kelionė atvykusių-
jų į festivalį laukia kartu su Etno-

kosmologijos muziejumi. Mu-
ziejus į Merkinę atgabens du 
teleskopus, kuriais bus galima 
stebėti Saulę ir naktinį dangaus 
skliautą. Kol žvilgsniu festivalio 
dalyviai judės dangaus skliautu, 
lektoriai pasakos apie charakte-
ringus žvaigždynus, jų tautosa-
kinę kosmologiją, navigacinius 
šviesulius ir meteorų srautus. 
Muziejaus lektorius Martynas 
Juocevičius sako, kad kalvota 
ir plačius horizontus aprėpian-
ti Merkinė – nepamainoma vie-
ta stebėti rugpjūtį dar matomus 
perseidus. 

Penktadienio ir šeštadienio 
vakarais aksominiais samanų 
kilimais į sceną kils šiuolaiki-
nės folk grupės Žalvarinis, Ata-
lyja, Andaja ir Sidabro. Muziki-
nėse kompozicijose susijungs 
folkloras, rokas, Indijos skam-
besys. Šios muzikos atlikėjai 
teigia, kad lietuviškų dainų tradi-
cijos, nuoširdus ir nesuvaidintas 
senovės dvelksmas jų kūrybo-
je sukuria ypatingų, širdį palie-
čiančių garsų sintezę. 

Simbolinis ne tik festivalio pa-
vadinimas, bet ir data, šiais me-
tais sutapusi su Merkinę nuo 
seno garsinančiais Šv. Roko 
atlaidais. Vietiniai kalba, kad 
stebuklinga gydomąja galia 
epideminių ligų akivaizdoje pa-
sižymėjęs šventasis kiekvieną 
rugpjūtį po obelimis ar prie Ne-
muno ne vienerius metus subu-
ria ištisas gimines. Šiemet įspū-
dingoje Švč. Mergelės Marijos 

Ėmimo į dangų bažnyčioje gimi-
nes ir svečius sukvies profesi-
onalios smuikininkės Barboros 
Valiukevičiūtės bei choro „Mer-
kinė“ pasirodymas.

„SAMANOS“ ragina prisimin-
ti, kas užmiršta: lėtą keliavimą 
gamtoje, tarp žvaigždžių klai-
džiojantį žvilgsnį, astronomi-
jos ir gastronomijos suartėjimą. 
1935 metais Merkinės dvarvie-
tėje, kur dabar įsikūrusi vasaros 
terasa „Pasaulio puodai“, per 
Senovės dienas pietavo tuome-
tinis Lietuvos Prezidentas An-
tanas Smetona. V. Radzevičius 
juokauja, kad nors kol kas ir ne-
pavyko sužinoti, kuo jis buvo 
vaišinamas, tačiau pagal Prezi-
dento skonį ir tai, ką jis mėgo, 
bus galima kažką ypatingo pa-
gaminti. „Ir jei ne patiekalą, tai 
smagią senovės kultūros, kuri 
Merkinės fabrike atsiveria iš šių 
dienų perspektyvos, lėkštę“, – 
teigia „SAMANOS“ sumanyto-
jas ir organizatorius.

Renginys nemokamas, o su 
visa festivalio programa deta-
liau galima susipažinti Merkinės 
fabriko „Facebook“ paskyroje. 

Renginiai finansuojami tarp-
tautinio projekto „Vietos kul-
tūros verslumo skatinimas – 
Merkinės dvarvietė“ Europos 
ekonominės erdvės finansinio 
mechanizmo programos „Kultū-
ra“ lėšomis. 

Prisiminti, kas užmiršta, kviečia senovės dienų festivalis Merkinėje

Renginio akimirkas užfiksavo Marius Dovidauskas

Rugpjūčio 12-ąją ištikimiau-
si krepšinio sirgaliai ir daly-
viai rinkosi į tradicines Drus-
kininkų JUC organizuotas 
„Naktinio krepšinio 2022“ 
varžybas, mero Ričardo Ma-
linausko taurei laimėti. Plies-
kiant tropiniam karščiui, į 
kovą stojo net 12 ryžtingai 
nusiteikusių komandų. Jau-
nuoliai varžėsi komandinė-
se rungtynėse 3 x 3 ir pade-
monstravo savo geriausius 
sugebėjimus.

Kaip ir kasmet, „Naktinio krep-
šinio“ formatas išliko nepakitęs. 
Dalyviai varžėsi dviejose kate-
gorijose – susirungė šešios jau-
nių ir šešios jaunimo 18+ ko-
mandos. Čempionų titulą siekė 
apginti jaunimo kategorijos 18+ 
jau favoritais tapusi komanda 
„Bembiai“ (Druskininkai). Jie re-
zultatu 19:9 nugalėjo „Naktines 
personas“ (Druskininkai), ku-
rios džiaugėsi antrąja vieta. Dėl 
trečiosios vietos grūmėsi „Pinti-
kliūškos“ (Kėdainiai) ir „Pinčiu-
ko baidarės“ (Lazdijai). Rezul-
tatu 18:14 sėkmingesnė naktis 

tapo komandai „Pintikliūškos“ – 
jie atsiėmė trečiosios vietos ap-
dovanojimą.

Viso renginio metu aistruo-
lių būrys audringai palaikė jėgų 
negailėjusias komandas. Fan-
tastiškas rungtynes čia sužai-
dė finalinėse varžybose run-
gęsi jaunių kategorijos atstovai 
– „Dream team“ ir „Augustas 
kulia“ komandos. Paskutinė-
mis rungtynių minutėmis vyko 
nuožmi kova dėl geriausiųjų ti-
tulo. Įtampa įkaito iki maksimu-
mo, nes abi komandos puikiai 
atakavo, kovojo „taškas į tašką“, 
o viską nulėmė baudinių seri-
jos. Galiausiai išsiaiškinta, kad 
pergalinga naktis tapo „Dream 
team“ (Druskininkai) koman-
dai, antroji vieta atiteko „Augus-
tas kulia“ (Mažeikiai) komandai. 
Trečiąjį apdovanojimą išplėšti 
pavyko komandai „Saldainiukai“ 
(Druskininkai).

Šiemet Druskininkų JUC Tarp-
tautinę jaunimo dieną nutarė 
minėti ne tik krepšinio aikšte-
lėje, bet ir tinklinio varžybose, 
kurias iniciavo Druskininkų sa-

vivaldybės mokinių tarybos jau-
nimas. Rungtynėse dalyvavo 4 
komandos, kurios pademons-
travo sportinę dvasią, termo-
metro stulpeliui perkopus net 28 
laipsnius karščio. O karštų pa-
laikymo šūksnių tikrai netrūko, 
nes dėl geriausiųjų titulo čia su-
sirungė „Lunbena“ ir „Juokda-
riai“ komandos. Aukščiausioji 
vieta ir taurė atiteko „Lunbena“ 
komandai. Trečiąją vietą iško-
vojo „Puponautai“, ketvirtieji liko 
„Naktiniai siutai“.

Druskininkų JUC dėkoja išti-
kimiausiesiems partneriams ir 
draugams, įsteigusiems įspū-
dingus prizus ir prisidėjusiems 
prie renginio sėkmės: Drus-
kininkų savivaldybei, Druski-
ninkų sporto ir Kultūros cen-
trams, „Akvilė“, UAB „Dzūkijos 
Arnika“, restoranui „Velvetti“, 
SNOWkart, Druskininkų svei-
katingumo ir poilsio centrui 
„AQUA“ ir „City Coffee“.

Druskininkų jaunimo 
užimtumo informacija

Tarptautinę jaunimo dieną Druskininkų JUC  
virto krepšinio namais 

Merkinės fabriko direktorius, žurnalistas ke-
liautojas, kulinaras V. Radzevičius / Gretos 
Skaraitienės nuotrauka

Aksominiais samanų kilimais į sceną kils ir šiuolaikinė folk grupė „Žalvarinis“ / Luko Varanaus-
ko nuotrauka
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Atliekami vidaus 
apdailos darbai.  
Tel. 8 676 01689

Atliekami vidaus ir 
lauko darbai, dedamos 

trinkelės.  
Tel. 8 679 05626

Jeigu norite užsidirbti ir Jums jau daugiau kaip 18 
metų, siūlome nuolatinį darbą kebabų kioske.  

Tel. 8 681 17854

Išnuomojamos auto serviso dirbtuvės su pilna 
įranga. Tel. 8 687 98911

Parduodame juodžemį ir smėlį, galime pri-
statyti į vietą. Tel. +370 687 93693

UAB „Akvavita“ ieško operatoriaus
Darbo užmokestis į rankas – nuo 600 Eur. 

Gyvenimo aprašymus siųsti el. paštu  
info@akvavita.lt

Nekilnojamojo turto 
operacijos:

pirkimas;
pardavimas, 

tarpininkavimas;
paskolos;
vertinimas

www.zeme.lt
Tel. 8 680 84444

Superka automobilius: „Audi“, „BMW“, „Honda“, „Mer-
cedes Benz“, „Mitsubishi“, „Opel“, „Toyota“, „VW“.  

Sutvarko dokumentus SDK, utilizavimą paramai. 
Tel. 8 636 60454

 Perka žemės ūkio 
paskirties sklypą arba  
apleistą sodybą šalia 

Leipalingio.  
Tel. +370 692 92108

UAB „Druskininkų autobusų parkas“ siūlo darbą 
vairuotojui-konduktoriui.

Kvalifikacijos kodas – 95 (keleivių vežimui), reikalinga „D“ 
kategorija.
Valandinis įkainis – 4, 48 Eur plius priedai. 
CV siųsti el.paštu ieva.vitkauskiene@druskininkuap.lt
Arba skambinti tel. +37061007653

UAB „Litvala“ – laiptinių valymas, pastatų sienų 
plovimas, trinkelių plovimas.
UAB „Litvala“: info@litvala.lt,  

tel. 8 641 27721

UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“  
nuolatiniam darbui ieško kelių priežiūros darbininko, 

vairuotojo (kategorijos C, CE)  
ir mechanizatoriaus-ekskavatorininko.  

Dėl išsamesnės informacijos skambinkite  
tel. (8 313) 51405

Žolės pjovimas  
su profesionalia įranga  

nuo 3 Eur/aras. Tel. 8 625 71804

Superkame visų markių automobilius 
geriausiomis rinkos kainomis. 

Tel. 8 648 18770

Transporto įmonei 
UAB „Transdina“ 

reikalingas tolimųjų 
reisų vairuotojas 
(„CE“ kategorija, 
95 kodas). Reisai: 
Lietuva-Lenkija-

Lietuva. Savaitgaliai 
namuose (min. 45 

val.). Tel. 8 656 29324 
ir 8 686 56366

Metalo išvežimas, 
supirkimas. Senų 

automobilių 
supirkimas. 

Statybinių šiukšlių 
išvežimas, 

sunkvežimio 
su kaušu, tralo 

automobiliams vežti 
nuoma.  

Tel. 8 628 75156

SODO DARBAI: vejos, aukštos žolės pjovimas, gyvatvorių 
karpymas, medžių genėjimas, kelmų iškasimas, šakų ir kitų 

atliekų išvežimas. Tel. 8 634 90539.

Perkame sodybą. Tel. 8 684 44444

Savivarčio su „Fiskar“ nuoma, vežame smėlį, žvyrą, 
skaldą, atsijas, juodžemį. Išvežame statybos šiukšles, 
senus baldus. Atliekama iškraustymo paslauga, naujų 

baldų pristatymas. Tel. +370 627 50760

PARDUODAME
Šulinių ŽIEDUS ir DANGČIUS,

grindinio TRINKELES,
šaligatvio PLYTELES,

kelio, įvažiavimo ir vejos
BORTUS, ŽVYRĄ, SMĖLĮ,

SKALDĄ

Tel. 8 620 65 577.

Gydytojas endokrinologas, 
skydliaukės ligų specialistas, 
med. dr. Vygantas Šidlauskas 
konsultuos rugpjūčio 27 d.  
klinikoje „Antėja“  
(Druskininkai, T. Kosciuškos g. 12).  

Atliekami echoskopijos, skydliaukės 
aspiracinės punkcijos ir hormonų tyrimai. 

Registracija tel. 8 661 02610

Profesionalus gręžinių įrengimas, aptarnavimas, pasai.
Tikslus gręžimo vietos ir gylio nustatymas prieš darbų pradžią. Ge-

opatogeninių zonų aptikimas. Lanksčios kainos
Tel.: 8 698 87717, 8 614 00821

El. p. infogeoservisas@gmail.com

BRANGIAI perkame 
mišką visoje Lietuvoje. 

Su žeme arba 
išsikirtimui. Gali būti 

bendrasavininkai. Greitai 
įvertiname ir pasiūlome 

geriausią kainą. 
Tel. 8 605 29188

Brangiai perkame miškus su žeme arba išsikirtimui.
Tel. +370 675 24422

Reklama didžiausio Dzūkijos regione tiražo savaitraštyje 
„Mano Druskininkai“ ir naujienų portale  

www.manodruskininkai.lt 
Daugiau informacijos tel. 8 646 27272 ir 8 657 52514 

arba el. paštu info@manodruskininkai.lt 
Sekite mus ir FACEBOOK paskyroje 

„Mano Druskininkai“!
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Užuojautos

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus mylimai Mamai Zofijai 
Bingelienei, nuoširdžiai užjaučiame sūnų Vygintą ir jo šeimą.

DNSB „Ratnyčėlė“ gyventojai

Gyvenimas negailestingas,
nežiūri amžiaus, nei jausmų.

Į Amžinybę pasikviečia brangiausius
mums ir artimiausius iš visų.

Mirus sūnui, nuoširdžiai užjaučiame Liną Česnulaitienę, jos 
šeimą bei artimuosius.

DNSB ,,Tauras“ (Vytauto g. 13) gyventojai

RENGINIAI

Rugpjūčio 19 d. 16 val. 
Viešojoje bibliotekoje (V. 
Kudirkos g. 13) naujų 
knygų pristatymas vaikams 
,,Išsirink pačią įdomiausią 
knygelę‘‘, Viešoji biblioteka

Rugpjūčio 19-21 d. 
įvairiose miesto erdvėse – 
Vilniaus alėjoje, Nemuno 
pakrantėje, Švendubrėje ir 
Pramogų aikštėje – atsis-
veikinimo su vasara šventė 
„Vasaros aidai“
 
Rugpjūčio 20 d. nuo 13 iki 
16 val. Pramogų aikštėje – 
kulinarinis festivalis „Grikio 
kelias: vakar ir šiandien“

„FORTEPIJONINĖS 
MUZIKOS VASARA 

DRUSKININKUOSE“ 
(M. K. Čiurlionio namų-
muziejaus sode (M. K. 

Čiurlionio g. 35)
Rugpjūčio 20 d. 18 val. Ju-
rgio Karnavičiaus koncertas 
(mokamas)

Rugpjūčio 24 d. 19 val. 
Motiejaus Bazaro koncertas 
(mokamas)

Rugpjūčio 27 d. 18 val. 
Mildos Umbrusevičiūtės 
koncertas (mokamas)

PARODOS

Druskininkų mies-
to muziejuje (M. K. 
Čiurlionio g. 59) veikia 
Gražinos Aleknavičiūtės-
Kuprevičienės apžvalginė 
paroda „Odos paveikslai“

Druskininkų miesto muz-
iejaus galerijoje (M. K. 
Čiurlionio g. 37) veikia 
paroda „Dabar vadinuosi 
A. J. Stankevičiumi“. Juli-
jono Algimanto Stankaus-
Stankevičiaus (1933–2002) 
piešiniai. Druskininkų mies-
to muziejaus dailės rinkinys“

Rugpjūčio 5-31 d. Amatų 
centre „Menų kalvė“ (M. K. 
Čiurlionio g. 27) – Rasos 
Balčiūtės keramikos paroda 
„Ieškojimai – matymai – 
radimai“ ir bendra tapybos 
ant šilko paroda „Šilko fi-
esta“

Iki rugsėjo 5 d. Viešojoje bib-
liotekoje (V. Kudirkos g. 13) 
veiks Dianos Lukošiūnaitės 
popieriaus karpinių paro-
da „Druskininkietiškai 
vilnietiškas pokeris“

Iki rugsėjo 18 d. M. K. 
Čiurlionio namuose-muz-
iejuje (M. K. Čiurlionio g. 
35) eksponuojama Mykolės 
Ganusauskaitės paroda 
„Fotogeniški peizažai“ 

Iki spalio 12 d. V. K. Jo-
nyno galerijoje (Turistų g. 
9) bus eksponuojama tarp-
tautinio tapytojų plenero 
„Šlavantas“ paroda

Auginant kūdikį, gyveni-
mas be sauskelnių neįsivaiz-
duojamas. Skaičiuojama, kad 
naujagimiui per vieną dieną 
reikia vidutiniškai 12 sauskel-
nių. Vienkartinės sauskelnės 
yra neperdirbamos ir nesu-
yrančios, todėl panaudotos 
jos keliauja į mišrių atliekų 
konteinerius, o iš jų – į degi-
nimo įrenginius ar sąvartyną. 

Alytaus regiono atliekų tvarky-
mo centro atliekami mišrių ko-
munalinių atliekų sudėties ty-
rimai rodo, kad sauskelnės 
sudaro didžiulę dalį – apie 13 
proc. – mišrių atliekų. Vieninte-
lis kelias mažinti šių atliekų kiekį 
– rinktis daugkartines sauskel-
nes. Bet jų naudojimas vis dar 
nėra išplitęs ir neretai susijęs su 
išankstiniais nusistatymais bei 
baimėmis. 

Alytaus regiono atliekų tvar-
kymo centras prieš keletą metų 
atliko eksperimentą, kurio metu 
siekta išsiaiškinti daugkartinių 
sauskelnių naudojimo privalu-
mus bei trūkumus. Eksperimen-
tą vykdė tuo metu motinystės 
atostogose buvusi ARATC dar-
buotoja Evalda.

Prieš pradėdama eksperimen-
tą, ji suskaičiavo, kad per savai-
tę keturių mėnesių kūdikiui su-
naudojo 58 vienetus sauskelnių, 
o iš jų susidariusių atliekų svo-
ris buvo daugiau kaip 5 kilogra-
mai. Naudojant daugkartines 
sauskelnes, kurių šeima įsigijo 
20 vienetų, atliekų nebuvo visai.

„Įsitikinome, kad naudoti daug-
kartines sauskelnes yra daug 
ekologiškiau, šiek tiek ekono-
miškiau ir daug sveikiau, nes 
jos pagamintos iš natūralių me-
džiagų, o ne iš plastiko, kaip kad 
vienkartinės, lipdukais galima 
reguliuoti daugkartinių sauskel-
nių dydį ir naudoti auginant ne 
vieną vaiką“, – patirtimi dalijosi 
Evalda. 

Ji pastebėjo, kad naktį ir ke-
liaujant patogiau naudoti vien-
kartines sauskelnes, tačiau vi-
sais kitais atvejais verta rinktis 
daugkartines. Arba bent jau pa-
bandyti, nes nepabandęs – ne-
žinosi. 

Siekdamas paskatinti akty-
vesnį daugkartinių sauskelnių 
naudojimą ir taip sumažinti iš 

vienkartinių sauskelnių susida-
rančių atliekų kiekį, Alytaus re-
giono atliekų tvarkymo centras 
norinčiuosius išbandyti daug-
kartinių sauskelnių naudojimo 
privalumus, kviečia dalyvauti 
eksperimente ir nemokamai 
gauti daugkartinio naudoji-
mo sauskelnių. 

„Esame didžiausia atliekų tvar-
kymo įmonė regione, turinti dvi-
dešimties metų patirtį ir jaučian-
ti atsakomybę ne tik už tai, kad 
atliekos būtų sutvarkytos, bet ir 
kad mažėtų neperdirbamų atlie-
kų kiekiai“, – sako eksperimen-
to iniciatorius, Alytaus regiono 
atliekų tvarkymo centro direkto-
rius Algirdas Reipas. 

Tris mėnesius truksiančia-
me eksperimente kviečiami 
dalyvauti regiono savivaldy-
bėse gyvenantys tėvai, augi-
nantys du ir daugiau vaikų iki 
3 metų amžiaus. Jie turi at-
siųsti motyvacinį laišką, nu-
rodydami gyvenamąją vietą, 
amžių, kontaktinius duome-
nis, motyvus, kodėl nori daly-
vauti eksperimente, trumpai 
papasakoti, kokias sauskel-
nes naudoja, bei pateikti vai-
kų gimimą patvirtinančių 
dokumentų kopijas. Motyva-
cinius laiškus ir dokumentų 
kopijas siųsti adresu aldona.
jankauskiene@alytausratc.lt

Pagal motyvacinius laiš-
kus atrinktiems 25 asmenims 
ARATC įteiks po 25 viene-
tus daugkartinių sauskelnių. 
Jas gavę tėvai turės stebėti, 
kaip pasikeitė namuose su-
sidarančių mišrių atliekų kie-
kis, pradėjus naudoti daug-
kartines sauskelnes, aprašyti 
savo patirtį, įvertinant prakti-
nius šių sauskelnių naudoji-
mo privalumus ir trūkumus. 
Informacija apie eksperimen-
tą ir jame dalyvaujančius as-
menis bus viešinama.  

Po trijų mėnesių eksperimento 
rezultatai bus pristatyti visuome-
nei. Aktyviausios, atsakingiau-
siai eksperimente dalyvavusios 
ir labiausiai atliekų kiekį sumaži-
nusios šeimos bus apdovanotos 
ARATC įsteigtais prizais. 

Alytaus regiono atliekų 
tvarkymo centro informacija

Eksperimentas su sauskelnėmis: 
daugkartines kviečiame 

išbandyti nemokamai

Augindama kūdikį, Evalda mėnesį naudojo tik daugkartines sauskelnes ir įsitikino: tai daug eko-
logiškiau, ekonomiškiau ir sveikiau / ARATC archyvo nuotrauka



2022 m. rugpjūčio 18 d.                                                          Savaitraščio Nr. 36812

2022.08.20 d.
Šeštadienis

2022.08.19 d.
Penktadienis

2022.08.21 d.
Sekmadienis

2022.08.22 d.
Pirmadienis

06:00 „Lemties paslaptys“.
07:00 „Ūkininkas ieško žmo-
nos“.

08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10:00 „Monikai reikia meilės“.
10:30 „Keičiu žmoną“.
12:00 Vidurdienio žinios. 
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Pabelsk į mano širdį“.
15:30 „Lemties paslaptys“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2 penktadienis. 
21:00 SAVAITĖS HITAS. Džekas Raja-
nas. Šešėlių užverbuotas.
23:05 Kulka į galvą.
00:55 Švytinti tamsoje.
03:00 Išlikimo žaidimas.
04:25 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05:50 Programos pabaiga.

05.14 Programa
05.15  Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Pokalbiai prie jūros. 

07.00 „Reali mistika“.
08.00 „Juvelyrų klanas“.
09.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
10.05 „Žudikų pėdsakais“.
11.10 „Pėdsakas“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 „Neatrasta Rusija“.
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 „Laukinis“.
17.30 „Aiškiaregė“.
18.00 Reporteris. 
18.30 Klausimėlis. 
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris. 
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Pėdsakas“.
22.30 Reporteris. 

06:00 „FTB“.
07:00 „Mano virtuvė geriau-
sia“.
08:25 „Teisingumo agentai“.

09:25 „Kalnietis“.
10:35 „Čikagos policija“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „FTB“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Kalnietis“.
17:00 Info diena. 
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Čikagos policija“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Susikaupk.
23:40 Porininkai.
01:35 „Strėlė“.
02:30 Programos pabaiga.

06:20 „Kikumba. Kovos dėl 
karūnos“.
06:50 „Bunikula“.
07:20 „Deksterio laboratorija“.

07:50 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
08:20 „Tomo ir Džerio šou“.
08:50 „Beprotiškos melodijos“.
09:20 KINO PUSRYČIAI. Tomas ir 
Džeris. Stebuklingas žiedas.
10:30 Piratai! Nevykėlių kompanija.
12:15 Laikrodžių stabdytojai.
14:10 Džiumandži.
16:20 Merginos juodais drabužiais.
18:30 Žinios. 
19:30 SUPERKINAS. Monstrų ratai.
21:35 Suvaidink mano žmoną.

06.00 „Juvelyrų klanas“.
06.59 Programa.
07.00 „Juvelyrų klanas“.
08.00 „Misija: laukinė gamta“.

08.30 Pokalbiai prie jūros. 
09.00 „Aiškiaregė“.
10.00 Vantos lapas. 
10.30 Klausimėlis. 
11.00 Misija - vasara. 
11.30 Išpažintis su Marija. 
12.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
13.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
14.00 „Teisingumo agentai“.
16.00 Žinios.
16.30 Lietuvos dvarai. 
17.00 Kuriantys Lietuvą. Pameistrystė.
17.30 Vantos lapas. 
18.00 Žinios.
18.30 Tarptautinis turnyras „BUSHIDO 
KOK 2021“. 
19.00  „Laumės juosta 2022“. 
20.00 Žinios.
20.30 „Keitė: šiuolaikinės karalienės 
tapsmas“. 
21.55 „Kalėjimo pradžiamokslis“.
22.30 Žinios.
23.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
01.00 „Teisingumo agentai“.
02.50 „Laumės juosta 2022“. 
03.35 Lietuvos dvarai. Istorinė, kultūri-
nė laida. 
04.00 Misija - vasara. 
04.20 „Aiškiaregė“.
04.45 „Aiškiaregė“.
05.10 Išpažintis su Marija.
05.35 Vantos lapas. 

06:30 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu.
07:00 „Kova už būvį“.
08:00 „Pričiupom!“.

09:00 „Varom!“.
09:30 „Neįtikėtini gyvūnai“.
10:40 „Nykstantys gyvūnai. Sėkmės 
istorijos“.
11:50 „Kova už būvį“.
12:55 „Paranormalūs reiškiniai. Užfik-
suota vaizdo kamera“.
14:00 „Gordono Ramzio virtuvės koš-
marai“.
15:05 „Ekstrasensų mūšis“.
17:30 „Nacionaliniai darbo ypatumai“.
18:30 „Iškvietimas“.
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:00 MANO HEROJUS. Tarp 
žvaigždžių.
01:25 „Amerikietiškos imtynės“.
03:15 Susikaupk.
04:55 Programos pabaiga. 

06:30 „Kikumba. Kovos dėl 
karūnos“.
07:00 „Bunikula“.
07:30 „Deksterio laboratorija“.

08:00 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
08:30 „Tomo ir Džerio šou“.
09:00 „Beprotiškos melodijos“.
09:30 „Ogis ir tarakonai“.
09:50 KINO PUSRYČIAI. Tomas ir 
Džeris. Vilis Vonka ir šokolado fabrikas.
11:25 Kempiniukas Plačiakelnis.
13:10 Gyvūnas.
14:55 Provincialai Niujorke.
16:45 „Ponas Bynas“.
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios. 
19:30 Kamanė.
21:50 xXx. Ksanderio Keidžo sugrįži-
mas.
00:00 Nuostabi epocha.
02:15 Suvaidink mano žmoną.
04:15 Programos pabaiga. 

06.00 „Juvelyrų klanas“.
06.59 Programa.
07.00 „Juvelyrų klanas“.
08.00 Grilio skanėstai. 

08.30 Kaimo akademija. 
09.00 „Aiškiaregė“.
10.00 „Šarūnas Marčiulionis. Ne toks 
kaip kiti.“
10.30 Klausimėlis. 
11.00 Tarptautinis turnyras „BUSHIDO 
KOK 2021“. 
11.30 „Partizanų keliais“.
12.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
13.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
14.00 „Teisingumo agentai“.
16.00 Žinios.
16.30 24/7.
17.30 „Neatrasta Rusija“.
18.00 Žinios.
18.30 Baltijos kelias. 
19.00 „Laumės juosta 2022“. 
20.00 Žinios.
20.30 Lietuvos dvarai. 
21.00 Klausimėlis. 
21.30 24/7.
22.30 Žinios.
23.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
01.00 „Teisingumo agentai“.
02.50 „Laumės juosta 2022“. 
03.35 24/7.
04.20 „Aiškiaregė“.
05.10 Mažos Mūsų Pergalės. 

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu.
07:00 Baltijos galiūnų ko-
mandinis čempionatas. Kaz-

lų Rūda.
08:00 „Pričiupom!“.
08:30 Tauro ragas. 
09:00 Lietuvos galiūnų čempionato fi-
nalas. Prienai.
10:05 „Nykstantys gyvūnai. Sėkmės 
istorijos“.
11:20 „Kova už būvį“.
12:30 „Paranormalūs reiškiniai. Užfik-
suota vaizdo kamera“.
13:35 „Gordono Ramzio virtuvės koš-
marai“.
14:45 „Ekstrasensų mūšis“.
17:30 „Herbas ar skaičius. Pasaulio 
stebuklai“.
18:30 „Iškvietimas“.
19:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
21:30 „Juodasis sąrašas“.
22:30 Hadsono vanagas.
00:30 „Gyvi numirėliai“.
01:30 Tarp žvaigždžių.
04:25 Programos pabaiga. 

06:00 „Lemties paslaptys“.
07:00 „Ūkininkas ieško žmo-
nos“.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“.
10:00 „Monikai reikia meilės“.
10:30 „Keičiu žmoną“.
12:00 Vidurdienio žinios. 
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Pabelsk į mano širdį“.
15:30 „Lemties paslaptys“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 Bus visko. 
20:30 „Turtuolė varguolė“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS. Kvaišų 
atostogos.
00:30 „Juodasis sąrašas“.
01:30 xXx. Ksanderio Keidžo sugrįži-
mas.
03:25 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

05.14 Programa
05.15 Vantos lapas. 
05.45 Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 2019“. 

06.15 TV parduotuvė. 
06.30 „Šarūnas Marčiulionis. Ne toks 
kaip kiti.“ 
07.30 „Aiškiaregė“.
10.05 „Žudikų pėdsakais“.
11.10 „Pėdsakas“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Kaimo akademija. 
13.00 Nauja diena. 

06:00 „Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia“.
06:30 „Didvyrių draugužiai“.
07:00 „Monstrų viešbutis“.

07:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
08:00 „Sveiki atvykę“. 
08:30 „Mano meilė karantinas“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Mažoji našlė“.
11:00 „Graikė“.
12:00 „Nuodėminga žemė“.
14:00 PREMJERA. „Ir turtuoliai verkia“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 TIESIOGIAI. Vyrų krepšinio kon-
trolinės rungtynės. Lietuva – Nyderlan-
dai.
21:30 VASAROS KINO TEATRAS. 
„Deadpool“. 
23:50 „Antebellum. Išrinktoji“.
02:00 „Kietas riešutėlis. Kerštas su 
kaupu“.
04:35 „Skubi pagalba“.

06:00 „Monstrų viešbutis“.
06:30 „Kempiniukas Plačia-
kelnis“.
07:00 „Bakuganas. Šarvų są-

junga“.
07:30 „Bailus voveriukas“.
08:00 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
08:30 „Simpsonai“.
09:00 „Skaniai ir paprastai“. 
09:30 „Maisto kelias“. 
10:30 „Penkių žvaigždučių būstas“. 
11:00 „Sveiki atvykę“. 
11:30 „Škotija. Metai laukinėje gamtoje“.
12:40 „Gyvenimas“.
13:50 „Robinzonas Kruzas“.
16:05 „Piteris Penas“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 VASAROS KINO TEATRAS. 
„Auklė pagal iškvietimą“.
21:25 ŠEŠTADIENIO GERO KINO VA-
KARAS. „Kafarnaumas“.
00:00 „Tasmanijos velniai“.
01:50 „Angelai ir demonai“.
04:45 „Elementaru“.

06:00 „Monstrų viešbutis“.
06:30 „Kempiniukas Plačia-
kelnis“.
07:00 „Bakuganas. Šarvų są-

junga“.
07:30 „Bailus voveriukas“.
08:00 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
08:30 „Simpsonai“.
09:00 „Karalienės korgis“.
10:40 „Sosto įpėdinis“.
12:40 „Gyvenimas“.
13:45 „Mano mergytė 2“.
15:50 „Jaunatis“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 VASAROS KINO TEATRAS. 
„Persis Džeksonas. Monstrų jūra“.
21:45 VASAROS VAKARO KINO TEA-
TRAS. „Išpirka - milijardas“.
23:55 „Deadpool“. 
02:05 „Kingsman. Aukso ratas“.

06:00 „Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia“.
06:30 „Didvyrių draugužiai“.
07:00 „Monstrų viešbutis“.

07:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
08:00 „Maisto kelias“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Mažoji našlė“.
11:00 „Graikė“.
12:00 „Nuodėminga žemė“.
14:00 PREMJERA. „Ir turtuoliai verkia“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Krepšinio namai“. 
20:30 „Mano meilė karantinas“. 
21:00 „Gelbėtojai išgelbėtojai“. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:30 VASAROS KINO TEATRAS. „Jei 
pasilikčiau“.
00:50 „Naktinė pamaina“.
01:50 „Elementaru“.
02:45 „Skubi pagalba“.
03:45 „Naktinė pamaina“.
04:45 „Tobula kopija“. 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.

08:55 Pagalbos šauksmas.
09:40 Premjera. 31-oji nuovada.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Dviračio žinios. Vasara. 
12:00 Pusryčiai pas kaimyną. 
12:30 Gimę tą pačią dieną. 
13:30 Euromaxx. 
14:00 Laba diena, Lietuva.
16:30 Frenki Dreik paslaptys.
17:15 Premjera. Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. 
19:30 Nekasdienė duona. 
20:30 Panorama.
21:00 Auksinis protas. Vasaros lyga. 
22:15 Žemadugnių automobilių parkas.
23:55 Balčiausi yra pelenai.
02:05 Gimę tą pačią dieną. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Mano geriausias draugas. 
04:00 Išpažinimai. 
04:30 Šventadienio mintys. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Kūrybingumo mokykla. 
05:15 Ponių rojus.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 7 Kauno dienos. 

06:30 Praeitis ateičiai. 
07:30 Nekasdienė duona. 
08:30 Mes iš Ukrainos. 
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:50 Naujoji Zelandija iš paukščio 
skrydžio.
12:45 Banginių išmintis.
13:40 Komisaras Montalbanas. Balsas 
naktyje.
15:30 Žinios. 
15:45 Sveikinimų koncertas. 
17:30 Žmogus, kurio neįstengė nužu-
dyti Putinas.
18:30 Žinios. 
19:00 Euromaxx. 
19:30 Stilius. 
20:30 Panorama.
21:00 Mano daina. 
22:25 Melo išradimas.
00:05 Žemadugnių automobilių parkas.
01:40 Naujoji Zelandija iš paukščio 
skrydžio.
02:30 Banginių išmintis.
03:20 Daiktų istorijos. 
04:10 Komisaras Montalbanas. Balsas 
naktyje.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 LRT radijo žinios.
06:07 Pasaulio puodai. 

07:00 Veranda. 
07:30 Šventadienio mintys. 
08:00 Išpažinimai. 
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 
09:00 Čia mano sodas. 
09:30 Svajoja vaikai. 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
11:30 Mano geriausias draugas. 
12:00 Planeta Žemė 1.
13:00 Kelionė per Čilę.
13:55 Mis Marpl. Perskilęs veidrodis.
15:30 Žinios.
15:45 Istorijos detektyvai. 
16:30 Duokim garo! 
18:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
18:30 Žinios. 
19:00 Gamtininko užrašai. 
19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama.
21:00 Premjera. Jaunieji slaugytojai.
21:45 Paryžiaus undinėlė.
23:30 Melo išradimas.
01:10 Lietuvos atlikėjų duetai. Muzikos 
festivalis „Jaunas kaip Vilnius“. 
02:20 Čia mano sodas. 
02:45 Planeta Žemė 1.
03:35 Kelionė per Čilę.
04:25 Mis Marpl. Perskilęs veidrodis.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.

08:55 Premjera. Pagalbos šauksmas.
09:40 Premjera. 31-oji nuovada.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Mes iš Ukrainos. 
12:00 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 
12:30 (Ne)emigrantai. 
13:30 Mūsų gyvūnai. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Frenki Dreik paslaptys.
17:15 Premjera. Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. 
19:30 Draugiška Lietuva. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 Dviračio žinios. 
22:00 Komanda.
23:00 Laukiniai Vakarai prie molo.
23:45 31-oji nuovada.
00:30 Mes iš Ukrainos. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Draugiška Lietuva. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Frenki Dreik paslaptys.
02:45 Gimę džiaugtis.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios. 
04:05 Savaitė. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Kūrybingumo mokykla. 
05:15 Ponių rojus.

23.00 Klausimėlis. 
23.30 „Laukinis“.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 TV parduotuvė.
02.45 Mažos mūsų pergalės. 
03.00 „Žudikų pėdsakais“.
03.55 „Laukinis“.
04.35 „Reali mistika“.

23:55 Įbroliai.
02:10 Džekas Rajanas. Šešėlių užver-
buotas.
03:50 Programos pabaiga. 
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2022.08.23 d.
Antradienis

2022.08.24 d.
Trečiadienis

2022.08.25 d.
Ketvirtadienis

06:00 „FTB“.
07:00 „Mano virtuvė geriau-
sia“.

08:25 „Teisingumo agentai“.
09:25 „Kalnietis“.
10:35 „Čikagos policija“.
11:40 „Mentalistas“.
12:35 „FTB“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Kalnietis“.
17:00 Info diena. 
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Čikagos policija“.
19:30 „Akloji zona“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Metro užgrobimas 123.
23:10 „Greitojo reagavimo būrys“.
01:05 „Gyvi numirėliai“.
02:00 Hadsono vanagas.
03:45 „Akloji zona“.

06:00 „Lemties paslaptys“.
07:00 „Ūkininkas ieško žmo-
nos“.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“.
10:00 „Monikai reikia meilės“.
11:00 „Keičiu žmoną“.
12:00 Vidurdienio žinios. 
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Pabelsk į mano širdį“.
15:30 „Lemties paslaptys“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 Bus visko. 
20:30 „Turtuolė varguolė“.
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS. Paguoda.
00:30 „Juodasis sąrašas“.
01:30 Kvaišų atostogos.
03:25 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

05.14 Programa
05.15  Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Misija – vasara. 

07.00 „Reali mistika“.
08.00 „Juvelyrų klanas“.
09.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
10.05 „Kelias turtų link“.
11.10 „Pėdsakas“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 „Partizanų keliais“. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Daktarė Dalia Grinkevičiūtė“. 
16.00 Reporteris. 
16.30 „Kaip naciai pralaimėjo karą“.
17.30 „Aiškiaregė“.
18.00 Reporteris. 
18.30 „Neatrasta Rusija“.
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris. 
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Pėdsakas“.
22.30 Reporteris. 
23.00 „Neatrasta Rusija“.
23.30 „Daktarė Dalia Grinkevičiūtė“. 
01.30 „Reali mistika“.
02.30 TV parduotuvė.
02.45 Mažos mūsų pergalės. 
03.00 „Kelias turtų link“.
03.55 „Kaip naciai pralaimėjo karą“.
04.35 „Reali mistika“.

06:00 „FTB“.
07:00 „Mano virtuvė geriau-
sia“.
08:25 „Teisingumo agentai“.

09:25 „Kalnietis“.
10:35 „Čikagos policija“.
11:40 „Mentalistas“.
12:35 „FTB“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Kalnietis“.
17:00 Info diena. 
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Čikagos policija“.
19:30 „Akloji zona“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Karo menas. Atpildas.
22:50 Metro užgrobimas 123.
01:00 „Strėlė“.
01:55 „Akloji zona“.

06:00 „Lemties paslaptys“.
07:00 „Ūkininkas ieško žmo-
nos“.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“.
10:00 „Monikai reikia meilės“.
11:00 „Keičiu žmoną“.
12:00 Vidurdienio žinios. 
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Pabelsk į mano širdį“.
15:30 „Lemties paslaptys“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 Bus visko. 
20:30 „Turtuolė varguolė“.
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS. Nakties 
įstatymai.
01:00 „Juodasis sąrašas“.
01:55 Paguoda.
03:40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

05.14 Programa
05.15  Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Grilio skanėstai. 

07.00 „Reali mistika“.
08.00 „Juvelyrų klanas“.
09.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
10.05 „Kelias turtų link“.
11.10 „Pėdsakas“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 „Neatrasta Rusija“.
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 „Kaip naciai pralaimėjo karą“.
17.30 „Aiškiaregė“.
18.00 Reporteris. 
18.30 „Neatrasta Rusija“.
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris. 
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Pėdsakas“.
22.30 Reporteris. 
23.00 „Neatrasta Rusija“.
23.30 „Kaip naciai pralaimėjo karą“.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 TV parduotuvė.
02.45 Mažos mūsų pergalės. 
03.00 „Kelias turtų link“.
03.55 „Kaip naciai pralaimėjo karą“.
04.35 „Reali mistika“.

06:00 „FTB“.
07:00 „Mano virtuvė geriau-
sia“.

08:25 „Teisingumo agentai“.
09:25 „Kalnietis“.
10:35 „Čikagos policija“.
11:40 „Mentalistas“.
12:35 „FTB“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „44-as skyrius“.

06:00 „Lemties paslaptys“.
07:00 „Ūkininkas ieško žmo-
nos“.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“.
10:00 „Monikai reikia meilės“.
11:00 „Keičiu žmoną“.
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Pabelsk į mano širdį“.
15:30 „Lemties paslaptys“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 Bus visko. 
20:30 „Turtuolė varguolė“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS. Išdidžio-
ji Merė.
00:20 „Juodasis sąrašas“.
01:20 Nakties įstatymai.
03:40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:30 Alchemija. 
05:00 RETROSPEKTYVA. Ciklas „Me-
nininkų portretai“.

05.14 Programa
05.15  Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Išpažintis su Marija. 

07.00 „Reali mistika“.
08.00 „Juvelyrų klanas“.
09.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
10.05 „Kelias turtų link“.
11.10 „Pėdsakas“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 „Neatrasta Rusija“.
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai“.
 2/32. Detektyvas. 
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 „Kaip naciai pralaimėjo karą“.
17.30 „Aiškiaregė“.
18.00 Reporteris. 
18.30 Pokalbiai prie jūros. 
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris. 
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Pėdsakas“.
22.30 Reporteris. 
23.00 Pokalbiai prie jūros. 
23.30 „Kaip naciai pralaimėjo karą“.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 TV parduotuvė.
02.45 Mažos mūsų pergalės. 
03.00 „Kelias turtų link“.
03.55 „Kaip naciai pralaimėjo karą“.
04.35 „Reali mistika“.

06:00 „FTB“.
07:00 „Mano virtuvė geriau-
sia“.
08:25 „44-as skyrius“.

09:25 „Kalnietis“.
10:35 „Čikagos policija“.
11:40 „Mentalistas“.
12:40 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „44-as skyrius“.
16:00 „Kalnietis“.
17:00 Info diena. 
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Čikagos policija“.
19:30 „Akloji zona“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Pasitikėjimas.
22:50 Kobra.
00:40 „Strėlė“.
01:40 „Akloji zona“.

06:00 „Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia“.
06:30 „Didvyrių draugužiai“.
07:00 „Monstrų viešbutis“.

07:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
08:00 „Krepšinio namai“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Mažoji našlė“.
11:00 „Graikė“.
12:00 „Nuodėminga žemė“.
14:00 PREMJERA. „Ir turtuoliai verkia“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Krepšinio namai“. 
20:30 „Mano meilė karantinas“. 
21:00 „Gelbėtojai išgelbėtojai“. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:30 VASAROS KINO TEATRAS. 
„Džiunglės“.

06:00 „Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia“.
06:30 „Didvyrių draugužiai“.
07:00 „Monstrų viešbutis“.

07:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
08:00 „Krepšinio namai“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Mažoji našlė“.
11:00 „Graikė“.
12:00 „Nuodėminga žemė“.
14:00 PREMJERA. „Ir turtuoliai verkia“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:00 TIESIOGIAI. Pasaulio vyrų krep-
šinio čempionato atrankos rungtynės 
Vengrija – Lietuva.
21:00 „Gelbėtojai išgelbėtojai“. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:30 VASAROS KINO TEATRAS. „In-
dianapolis. Nepaprasta drąsa“.
01:10 „Naktinė pamaina“.
02:10 „Elementaru“.
03:05 „Skubi pagalba“.
04:05 „Naktinė pamaina“.
05:05 „Tobula kopija“. 

06:00 „Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia“.
06:30 „Didvyrių draugužiai“.
07:00 „Monstrų viešbutis“.

07:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
08:00 „Mano meilė karantinas“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Mažoji našlė“.
10:30 „Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai“.
11:00 „Graikė“.
12:00 „Nuodėminga žemė“.
14:00 PREMJERA. „Ir turtuoliai verkia“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Krepšinio namai“. 
20:30 „Mano meilė karantinas“. 
21:00 „Gelbėtojai išgelbėtojai“. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:30 VASAROS KINO TEATRAS. 
„Kietas riešutėlis 4.0“.
01:10 „Naktinė pamaina“.
02:10 „Elementaru“.
03:10 „Skubi pagalba“.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Premjera. Pagalbos 

šauksmas.
09:40 Premjera. 31-oji nuovada.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Dviračio žinios. 
12:00 7 Kauno dienos. 
12:30 Kitą kartą Afrikoje. 
13:30 Veranda. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Frenki Dreik paslaptys.
17:15 Premjera. Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Žinios. 
19:00 Baltijos keliui – 33. Tiesioginė 
transliacija iš Vilniaus Rotušės aikštės. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 Premjera. Mr. Landsbergis. Su-
griauti blogio imperiją. 
23:30 Komanda.
00:30 Laukiniai Vakarai prie molo.
01:15 31-oji nuovada.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Frenki Dreik paslaptys.
02:45 Gimę džiaugtis.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 7 Kauno dienos. 
04:05 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 
04:30 Gamtininko užrašai. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Kūrybingumo mokykla. 
05:15 Ponių rojus.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.

08:55 Premjera. Pagalbos šauksmas.
09:40 Premjera. 31-oji nuovada.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Dviračio žinios. 
12:00 Smalsumo genas. 
12:30 Tai kur toliau?
13:30 Gyvenk kaip galima švariau. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Frenki Dreik paslaptys.
17:15 Premjera. Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. 
19:30 Už mūsų ir jūsų laisvę.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 Premjera. Mr. Landsbergis. Su-
griauti blogio imperiją. 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.

08:55 Premjera. Pagalbos šauksmas.
09:40 Premjera. 31-oji nuovada.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Dviračio žinios. 
12:00 Mūšio laukas. 
12:30 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru 
per Ukrainą“. 
13:30 Čia mano sodas. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Frenki Dreik paslaptys.
17:15 Premjera. Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. 
19:30 Draugiška Lietuva. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 Dviračio žinios. 
22:00 Komanda.
23:00 Laukiniai Vakarai prie molo.
23:45 31-oji nuovada.
00:30 Mūšio laukas. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Draugiška Lietuva. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Frenki Dreik paslaptys.
02:50 Gimę džiaugtis.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios. 
04:05 Žmogus, kurio neįstengė nužu-
dyti Putinas.
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Kūrybingumo mokykla. 
05:15 Ponių rojus.

14.00 „Teisingumo agentai“.
16.00 Reporteris. 
16.30 „Kaip naciai pralaimėjo karą“.
17.30 Misija - vasara. 
18.00 Reporteris. 
18.30 „Neatrasta Rusija“.
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris. 
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Pėdsakas“.
22.30 Reporteris. 
23.00 „Neatrasta Rusija“.
23.30 „Kaip naciai pralaimėjo karą“.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 TV parduotuvė.
02.45 Mažos mūsų pergalės. 
03.00 „Kelias turtų link“.
03.55 24/7.
04.35 „Reali mistika“.

01:00 „Naktinė pamaina“.
01:55 „Elementaru“.
02:55 „Skubi pagalba“.
03:55 „Naktinė pamaina“.
04:55 „Tobula kopija“. 

23:45 Komanda.
00:45 Laukiniai Vakarai prie molo.
01:30 31-oji nuovada.
02:15 Už mūsų ir jūsų laisvę.
03:10 Kas ir kodėl? 
03:40 Pusryčiai pas kaimyną. 
04:05 Stilius. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Kūrybingumo mokykla. 
05:15 Ponių rojus.

16:00 „Kalnietis“.
17:00 Info diena. 
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Čikagos policija“.
19:30 „Akloji zona“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Kobra.
22:50 Karo menas. Atpildas.
00:40 „Strėlė“.
01:40 „Akloji zona“.

04:10 „Naktinė pamaina“.
05:05 „Tobula kopija“. 

Akcinė bendrovė Telia Lietuva, AB (toliau – Bendrovė) pakartotinai 
viešina informaciją dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 

ministro 2022 m. birželio mėn. 22 d. įsakymu Nr. 3-320 patvirtinto 
plano „Telia tinklo apsaugos zonos planas Druskininkų savivaldybėje“. 

Sklypų savininkai, kuriems nepavyko įteikti registruoto laiško, su 
plano sprendiniais gali susipažinti Lietuvos Respublikos susisiekimo 
ministerijos svetainėje https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apsaugos-

zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos

Informuojame, kad turite teisę kreiptis į Bendrovę dėl Specialiųjų 
žemės naudojimo sąlygų įstatyme numatytų sąlygų įgyvendinimo, 

įskaitant, bet neapsiribojant 11 str., 13 str., 141 str. ir kita.

Jeigu turėtumėte klausimų dėl apsaugos zonų nustatymo, maloniai 
prašome apsilankyti Bendrovės interneto svetainės skiltyje  

https://www.telia.lt/apsaugos-zonos
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PERKAME
įvairios būklės ir amžiaus mišką, domina visi pasiūlymai.

Tel. 8 603 30577

Grindų 
betonavimas.  

Tel. 8 684 20229

Išnuomojamos patalpos grožio specialistei  
Druskininkų miesto centre, Vilniaus al. 10-13, 

salonas „Elita“. Tel. 8 608 97858

Perkame miškus didžiausiomis kainomis 
Lietuvoje. Mokame avansus. 

Atsiskaitome iš karto. 
Tel. 8 656 79029

Remontuoju butus, atlieku vidaus apdailą. 
Glaistymas, dažymas. Tel. 8 662 54809

PARDUODAME: medžio briketus ir granules.
Tel. 8 684 74873
www.juozomalkos.lt

Meistro į namus paslauga – Druskininkuose!
Santechnika, vėdinimas, vidaus apdaila,  

įvairių tipų šildomų grindų įrengimas. 
Dirbu visoje Lietuvoje. Tel. +370 618 61620

Atliekame vidaus 
apdailos darbus.  

Tel. +370 639 42242

Nuolatiniam darbui reikalingi darbuotojai dirbti remonto ir 
statybos darbus, geros sąlygos, darbas komandiruotėse 

Lietuvoje, apgyvendiname. Tel. 8 611 01110

Perkame juodo ir spalvoto metalo laužą. Didesnį 
kiekį pasiimame patys. 

 Tel.: 8 687 66440,  
8 682 20383

Dengiame įvairaus tipo stogus. Montuojame visų 
rūšių ventiliuojamus fasadus. 

Tel. +370 627 61359

Automobilių kėbulų ir žibintų poliravimas, dviračių remontas.
Tel. 8 610 66734

Siūlomas laikinas darbas  
su vakarietišku traktoriumi smulkinti pievas.

Galimas pamaininis darbas, savaitgaliai laisvi. Geras
atlyginimas. Reikalingos minimalios žinios apie techniką. 

Be patirties - apmokome. Kreiptis tel. 8 664 13885

Kiemo, garažo vartų remontas, automatikos. 
Tel. +37062530320

VALOME
žemės ūkio paskirties sklypus (nuo 1 ha), 

apaugusius medžiais ir krūmais. Už didelius ir 
tankiai apaugusius – mokame pinigus.  

Tel. 8 603 30577

Parduodama sodybėlė 
Didžiasalyje, 6 km nuo 

Druskininkų, asfaltuotas 
privažiavimas, elektra, už 300 

m yra ežerai – Juodasis ir 
Baltasis Bilsai.  

Kaina – 30 000 eurų.  
Tel. 8 602 28830

Pjauname žolę, tvarkome apleistus sklypus ir sodybas.
Tel. 8 608 70658

Auksas

• ekonomistą (-ę)-analitiką (-ę);
• viešbučio registratorių (-ę);
• SPA namų administratorių (-ę);
• masažuotoją;
• FMR/BP slaugytoją;
• slaugytojos padėjėją;
• restorano „Druskininkai“ administratorių (-ę),
   barmeną (-ę)-padavėją, restorano pagalbinį darbininką (-ę);
• restorano „Keturi vėjai“ barmeną (-ę)-padavėją;
• restorano „Dzūkija“ virėją (pusryčių);
• apdailininką (-ę)-plytelių klojėją.

Susidomėjai? Susisiek 
tel. +370 686 70024

el.paštu: personalas@grandspa.lt

SVEIKATINGUMO IR POILSIO KOMPLEKSAS
„GRAND SPA LIETUVA“

KVIEČIA PRISIJUNGTI PRIE SAVO KOMANDOS:

BALDAI
Spintos slenkančiomis 
sistemomis, pertvaros, 

komodos, lovos, 
čiužiniai

Stiklo gaminiai
Minkšti baldai
Virtuvės baldai

UAB „Mirasta“
 

V. Kudirkos g. 33, 
Druskininkai

Tel. 8 682 10953

SANTECHNIKOS DARBAI 
TEL. 8 687 27676

 

 

BRANGIAI PERKAME MIŠKĄ PIETŲ LIETUVOJE.
SUTVARKOME DOKUMENTUS, APMOKAME 

NOTARINES IŠLAIDAS.
TEL. 8 610 10740

Reikalingas liftų elektromechanikas darbui 
Druskininkuose.

Reikalavimai: žinios elektrotechnikos/automatikos 
srityse; gebėjimas skaityti ir suprasti elektros schemas; 

elektrosauga iki1000v.
Tel. +370 62043881

Vasaros akcija! Apmokome snieglente (snowboardu) 
suaugusius ir vaikus – NEMOKAMAI. Tel. 8 625 67707

Šauni „SPA VILNIUS“ komanda kviečia prisijungti:

• Sveikatos centro administratores (-ius), atlyginimas – nuo 
1300 eurų, mokami priedai.

• Kambarines (-nius), atlyginimas nuo 900 eurų, mokami  
priedai.

• Padavėjas (-jus), atlyginimas nuo 900 eurų.

Kreiptis: 8 313 51529, 8 611 19020,  
karjera@spa-vilnius.lt

KASAME TVENKINIUS
Konsultuojame

Tel. 8 602 21748

Šildymo sistemos, vandentiekio ir kanalizacijos 
darbai. 8 656 21154

Kruopštus aplinkos tvarkymas, medžių bei krūmų 
genėjimas, gyvatvorių formavimas, žolės bei vejos 
pjovimas trimeriu ar žoliapjove. Šakų smulkinimas, 

atliekų išvežimas. Tel. 8 676 99672

Reklama didžiausio Dzūkijos regione tiražo savaitraštyje 
„Mano Druskininkai“ ir naujienų portale  

www.manodruskininkai.lt 
Daugiau informacijos tel. 8 646 27272 ir 8 657 52514 

arba el. paštu info@manodruskininkai.lt 
Sekite mus ir FACEBOOK paskyroje 

„Mano Druskininkai“!
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Asmeniniai skelbimai
Išnuomojamas garažas 
Baltašiškėje. Garažas su 
duobe, elektra ir antreso-
le. Kaina mėn. – 50 Eur.  
Tel. +370 600 19611

Išnuomojamas garažas  
Tel. 8 623 29226

Išnuomojamas suremontuotas 
dviejų kambarių butas miesto 
centre, Antakalnio g. Kreiptis 
tel. 8 686 77358

Išnuomoju 4 kambarių butą 2 
aukštų renovuotame name, 
Vytauto g. Tel. 8 650 86045

Išsinuomotų

Vyras be žalingų įpročių išsi-
nuomotų butą arba kambarį. 
Tel. 8 625 67707

Vyras išsinuomotų kambarį il-
gam laikui. Tel. 8 612 87956

Vyras išsinuomotų kambarį 
arba butą. Tel. 8 699 34792 

Parduoda transporto 
priemones ir jų dalis

Parduoda „Nissan X Trail“, 
2007 m., variklis – 2, 2 kub. 
m, 100 kW, dyzelis. TA iki 
2024-08 m. kaina – 4000 Eur.  
Tel. 8 614 01382

Perka transporto 
priemones ir jų dalis

Pirkčiau seną „Volkswagen 
Transporter“ arba kitos mar-
kės senesnį geros būklės au-
tomobilį. Tel. 8 628 75156

Perka traktoriaus „MTZ 80“ 
kuro siurblį. Tel. 8 650 48730

Parduoda mišką, 
medieną, malkas

Įvairios medienos malkos: 
rąsteliai, kaladės, kapo-
tos. Pristatome nemokamai.  
Tel. 8 698 39795

Parduodu pušines ir eglines 
malkas supjautas kaladėmis. 
Atvežimas nemokamas. Kaina 
– 37 Eur/1 m. Alksnio, beržo – 
47 Eur./m. Tel. 8 616 17840

Parduodame alksnines, ber-
žines, pušines kapotas mal-
kas. Tel. 8 650 20402 ir  
8 636 76029 

Parduoda žemės ūkio 
produkciją

Parduoda nekilnojamą 
turtą

Parduodamas butas Veisiejų 
g. 43 name, bendras plotas – 
77, 17 kv. m, 5 aukštas iš 5, 
4 kambariai, mūrinis namas, 
statybos metai – 1977 m. Yra 
baldai, buitinė technika. Netoli 
mokykla, darželis, šalia Nemu-
no upės. Kaina – 75 000 Eur. 
Be tarpininkų. Tel. 8 698 87626

Parduodamas 39 kv. m bu-
tas, Gardino g., 5 aukštas iš 5.  
Tel. 8 610 11906

Parduodamas 83,32m2 mū-
rinis sodo namas su 5,33 arų 
žemės sklypu Viečiūnuose, 
Paparčio 10-ojoje g.. Kaina – 
35000 Eur. Tel. 8 687 37575

Parduodamas 25,17 arų namų 
valdos sklypas Lipliūnų g. 
8I, Lipliūnų kaime. Detalu-
sis planas, kadastriniai ma-
tavimai. Kaina – 9000 Eur.  
Tel. 8 687 37575

24 arų žemės ūkio paskirties 
žemė, 2 tvenkiniai, 3 km iki 
Druskininkų. Tel. 8 682 87568

Keičia nekilnojamą turtą

Keičiamas 13 arų sklypas su 
naujos statybos namu (be vi-
daus darbų), esantis prie Vie-
čiūnų, į butą Druskininkuose. 
Tel. 8 670 64730

Keičia 1 kambario butą Vilniu-
je į butą Druskininkuose. Tel.  
8 620 15693 arba 8 602 29396

Perka nekilnojamą turtą

Perka sodybą su žeme, gali 
būti miške ar vaizdingoje vie-
toje prie ežero ar upės, pagei-
dautina vienkiemis. Siūlyti tel. 
8 611 01110

Perka žemės ūkio paskir-
ties sklypą arba apleistą 
sodybą šalia Leipalingio.  
Tel. +370 692 92108

Perka garažą Druskininkuose, 
tinka visos garažų bendrijos. 
Tel. 8 699 43002.

Nuoma

Išnuomoja 1 kambario butą 
arba kambarį nuosavame 
name šalia turgaus su au-
tonominiu šildymu ir 2 kam-
barių butą Vytauto gatvėje.  
Tel. 8 628 93740

Parduoda vasarinius kvie-
čius – 50 kg – 17 Eur, avižas 
– 40 kg – 10 Eur. Perkant 
didesnį kiekį, galiu atvežti.  
Tel. 8 626 05306

Parduoda avižas, žieminius 
kvietrugius, rugius, kvie-
čius ir lubinus. Gali atvežti.  
Tel. 8 672 49828 

Parduodu triušius ir triušieną. 
Tel. 8 611 45735

Parduoda įvairius 
daiktus

Parduoda galingą suvirinimo 
aparatą su ilgais kabeliais ir 
„kreizą“ su obliavimo stalu (tri-
fazį). Tel. 8 670 71386

Parduoda naują skysto kuro 
katilą, kūrenamą skystu kuru, 
galia – 20 kW. Tel. 8 67071386

3 dalių sekcija (spinta, ko-
moda ir vitrina) ir 2 lentynos.  
Tel. 8 678 80644

Elektrinis bėgimo takelis 
„IWALK“, mažai naudotas. 
Garantija iki 2023 m. vasario 
mėnesio. Tel. 8 616 47585

LCD televizoriai „Sharp“, 35 
cm ir 51 cm įstrižainių, kaina 
– po 30 Eur, kineskopiniai TV 
„LG“ – 51 cm, kaina – 8 Eur, 
„Samsung“, 35 cm, kaina – 5 
Eur. TV priedėlis „TV STAR 
T910“ – 15 Eur, pakabinami 
šviestuvai butui nuo 4 Eur,  TV 
„LG“ ir „Philips“ pulteliai, TV 
priedėlio „TV STAR 910“ pulte-
lis – nuo 4 Eur. Vaikiškas me-
dinis maniežas, sulankstomas 
– 22 Eur (100 x 100 x 63 cm), 
stačiakampis stalas (135 x 75 
x 48), plytelių paviršius – 18 
Eur, LCD televizoriai „Sharp“, 
35 cm ir 51 cm įstrižainės, kai-
na – po 30 Eur, „Scart“ laidai 
– 2 Eur. Skalbimo gelis „Pure 
fresh“, 3 l. Tel. 8 686 43600

Už simbolinę kainą parduo-
dama: virtuvinis komplektas 
(5 pakabinamos spintelės ir 
apačioje su stalčiais), dvivie-
tė kriauklė, kampinė spintelė, 
stalas ir taburetės, sekcija, 
dviejų durų spinta su antre-
solėmis, miegamojo kampas, 
taip pat vyriškas dviratis – 55 
Eur. Tel. 8 616 48116

Nebrangiai parduodamas mo-
teriškas dviratis – 7 pavarų, 
sportinis vyriškas dviratis – 21 
pavaros, kalnų dviratis – 21 
pavaros, du mergaitiški dvi-
račiai iki 16 metų, 18 pavarų. 
Vaikiška automobilinė kėdutė, 
žurnalinis staliukas, pakabi-
nami šviestuvai, sulankstoma 
lovelė, televizorius „Philips“ su 
priedėliu. Tel. 8 630 87652

Parduoda naudotą stiklą, 
matmenys – 80 x 120 , 20 
vnt., skardinius radiatorius, 
6 vnt., seno tipo ir naudotus 

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 5935/0006:560), 
esančio Gailiūnų k., Leipalingio sen., Druskininkų sav., savininką 
A. K., kad IĮ „Žemata“ matininkas Danas Rudys (kvalifikacijos 

pažymėjimo Nr.2M-M-2226) 2022-08-30 10.00val. vykdys žemės 
sklypo (kadastro Nr.5935/0006:691, proj.Nr.944-5), esančio 

Gailiūnų k., Leipalingio sen., Druskininkų sav., ribų ženklinimo darbus.
Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į IĮ „Žemata“  

adresu M. K. Čiurlionio g. 75, Druskininkai, el. paštu info@
zemata.lt arba telefonu 8 676 02621.

Asmeniniai skelbimai ir internete – www.manodruskininkai.lt
Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbimų puslapyje - 2 Eur,  4 kartai – 7 Eur. „Nekilnojamas turtas“, „Nuoma“– 3 Eur (4 kartai – 10 Eur), „Miškas, 

mediena, malkos“ – 3 Eur (4 kartai – 10 Eur), „Išsinuomočiau“ – 2 Eur (4 kartai – 7 Eur); „Transporto priemonės ir jų dalys“ – 2 Eur (4 kartai – 7 Eur); „Žemės ūkio pro-
dukcija“ – 2 Eur ( 4 kartai – 7 Eur); „Perka/Keičia nekilnojamą turtą“ – 2 Eur (4 kartai – 7 Eur);,  „Rasta“, „Pamesta“, „Dovanoja“, „Ieško darbo“ – nemokamai.

Skelbimai priimami nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17.00, penktadieniais – nuo 9.00 iki 15.00
Skelbimai priimami tel. 8 646 27272 ir el. p. skelbimai@manodruskininkai.lt

koklius, matmenys – 20 x 20.  
Tel. 8 604 57252

Parduodamas „Beko“ šal-
diklis-dėžė, puikios būklės, 
yra dokumentai ir šaltkalvio 
spaustuvas. Tel. 8 604 65850

Parduodama rankinė siuvimo 
mašina, 2 lovos, šaldytuvas, 
stalas. Tel. 8 682 87568

Parduoda kardanus, oro kom-
presorių, mechaninį spaustu-
vą. Tel. 8 682 87568

Ieško darbo

Moteris ieško valytojos darbo. 

10 m. valymo patirtis, tel. 8 

645 25413

2 kartus per savaitę gali prižiū-

rėti sodybas, atvažiuoja. Tel. 8 

692 44465

Reikalinga

Reikalingas žmogus sukapoti 

malkas. Tel. 8 682 58393

Susitvarkykite nuotekas, 
tausokite aplinką ir išvenkite išlaidų baudoms!

BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIAI
(Walis, Feliksnavis, Buiteka, Traidenis, Švaistė, 

Biomax, August ir kt.)
GAMINTOJŲ KAINOMIS

Įrenginių projektavimo, montavimo, aptarnavimo darbai
10 metų garantija darbams

GALIMYBĖ PIRKTI IŠSIMOKĖTINAI!
Atvykstame nemokamai 

konsultacijai visoje Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

Tel. 8 686 80106
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Leidėjas – VšĮ „Kantri medija“
M. K. Čiurlionio g. 80, Druskininkai
+370 657 525 14 / info@manodruskininkai.lt

Redaktorė – Laima Rekevičienė
Dizainas – Prilipo.lt
Spausdino – „Poligrafijas grupa Mūkusala“, 10 000 egz.

Redakcijos nuomonė gali nesutapti su 
autorių nuomone. Už straipsnio turinį 

atsako autorius. Redakcija pasilieka teisę 
straipsnius redaguoti ir trumpinti. 

Už reklamos ir skelbimų turinį redakcija 
neatsako. Perspausdinti bet kokią 

informaciją galima, tik gavus „Mano 
Druskininkai“ redakcijos sutikimą.

Reklama didžiausio Dzūkijos regione tiražo savaitraštyje 
„Mano Druskininkai“ ir naujienų portale  

www.manodruskininkai.lt 
Daugiau informacijos tel. 8 646 27272 ir 8 657 52514 

arba el. paštu info@manodruskininkai.lt 
Sekite mus ir FACEBOOK paskyroje 

„Mano Druskininkai“!

Daugiau nei 20 rūšių 
vietoje gaminamų

ledų
su sezoninėmis uogomis 
bei egzotiniais vaisiais! 

Laukiame Jūsų Snow arenos  
ledainėje kasdien nuo 10 iki 19 val.


